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ਦ ਕਾਉਂਟੀ ਔਫ Santa Clara ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਔਫ ਵੋਟਰਸ (ROV) ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਜਿਵਾਸੀਆਂ ਜਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ 
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਵੰਿ-ਸੁਵੰਿਤਾ ਜਲਆਉਣ ਲਈ ਵਚਿਬਿੱਧ ਹਿ। ਮਤਦਾਤਾ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਅਤੇ ਆਉਟਰੀਚ ਪਲਾਿ ਉਿਹ ਾਂ ਵਿੱ ਿ-
ਵਿੱਿ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਿਾ ਜਦੰਦਾ ਹੈ ਿ ੋਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਿੰੂ ਵਧਾਉਣ, ਿਿਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮੌਜਕਆ ਂਦਾ 
ਜਵਸਤਾਰ ਕਰਿ, ਅਤ ੇਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਮਾਡਲ ਿਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਤਿਰਬੇ ਜਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਿ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਿਾਲ 
ਕੀਤੀਆਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। ਵੋਟਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਿੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਹੇਠ ਜਲਿੀਆ ਂ
ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਿਿਾ ਬਣਾਈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਆਉਟਰੀਚ ਦੀਆਂ ਸਕ ਮਾਂ:  
• ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਆਉਟਰੀਚ: ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬਿੱ ਧ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਵੋਟਰ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਅਤੇ ਆਉਟਰੀਚ ਯਤਿਾਂ ਦੀਆਂ ਉਿਹ ਾਂ 

ਜਕਸਮਾਂ ਿੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਿ ਜਿੰਿਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਔਫ ਵੋਟਰਸ (ROV) ਯੋਿਿਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਜਿਰਧਾਰਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਹਿੱ ਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਿਹ ਾਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਜਵਿੱਚ, 
ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਔਫ ਵੋਟਰਸ (ROV) ਵੋਟਰ ਦੀ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਲਈ ਸਾਜਹਤ, ਿਾਗਜਰਕ ਅਤੇ ਸਥਾਿਕ ਸਰਕਾਰੀ 
ਸੋਮੇ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਔਫ ਵੋਟਰਸ (ROV) ਦੀ ਬਰਾਂਡ ਵਾਲੀ ਆਉਟਰੀਚ ਸਮਿੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਿਤਾ ਲਈ ਡੂੰ ਘਾਈ 
ਿਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹੈ। 

o ਟੇਬਜਲੰਗ – ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਆਉਟਰੀਚ ਸਮਾਰੋਹ ਸਮੋੇ, ਸਾਜਹਤ, ਵਟੋਰ ਜਸਿੱ ਜਿਆ, ਵੋਟਰ 
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਿ, ਅਤੇ ਚਣੋ ਅਜਧਕਾਰੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਟੇਬਜਲੰਗ ਦੇ ਤਜਹਤ ਆਉਂਦੇ ਹਿ 

o ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਮੇਿਬਾਿੀ ਕਰਿਾ – ਵਿੱ ਡੀ ਮਾਤਰਾ ਜਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਉਟਡੋਰ ਸਮਾਰੋਹਾਂ, ਮੇਜਲਆਂ ਅਤ ੇ
ਕੰਵੇਿਸ਼ਿਾਂ ਦੀ ਬੇਿਤੀ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਮੋੇ, ਸਾਜਹਤ, ਵਟੋਰ ਜਸਿੱ ਜਿਆ, ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰਸੇ਼ਿ, ਅਤੇ 
ਚੋਣ ਅਜਧਕਾਰੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 

o ਵਟੋਰ ਰਜਿਸਟਰਸੇ਼ਿ ਟਰਜੇਿੰਗ – ਜਵਅਕਤੀਗਤ/ਸੰਗਠਿ ਦੀ ਬੇਿਤੀ ਅਿੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਜਸਿਲਾਈ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਕ ਰਾਿ ਦੇ ਸਿੱਕਤਰ ਤੋਂ ਜਮਲੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਟੋਰ 
ਰਜਿਸਟਰਸੇ਼ਿ ਡਰਾਇਵ ਦੀ ਮੇ਼ਿਬਾਿੀ ਜਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ 

o ਵਟੋਰ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਪਰਸਤੂਤੀਆਂ – ਸੰਗਠਿਾਂ ਦੀ ਬੇਿਤੀ ਅਿੁਸਾਰ, ਵੋਟਰ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਪਰਸਤੂਤੀਆਂ ਜਵਿੱ ਚ 
ਵੋਟਰ ਦੀ ਚਣੋ ਅਜਧਜਿਯਮ ਜਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵਾਂ, ਿਾਗਜਰਕ 101, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜਧਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਵੋਟ 
ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ/ਪਰੀ-ਰਜਿਸਟਰ ਜਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਿਾਏ, ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਸ਼ ੇਕਵਰ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਿ 

o ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਟੋਰ ਰਜਿਸਟਰਸੇ਼ਿ ਡਰਾਇਵ – ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਿਾਲ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰਸੇ਼ਿ ਡਰਾਇਵ ਦਾ 
ਆਯੋਿਿ ਕਰਿ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿਾ 

o ਿ ੈੱਟਵਰਜਕੰਗ/ਿਾਗਜਰਕ ਸਮਾਰੋਹ – ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਜਵਿੱਚ ਮੌਿੂਦਗੀ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱ ਿ-
ਵਿੱਿ ਸ਼ਜਹਰ ਦ ੇਚੈਂਬਰ ਔਫ ਕਾਮਰਸ, ਸ਼ਜਹਰੀ ਕੌਂਸਲ ਜ਼ਿਲਹੇ, ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਜਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਿਾ। 
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• ਵੋਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਅਜਧਜਿਯਮ-ਸੰਬਧੀ ਆਉਟਰੀਚ: ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਔਫ ਵੋਟਰਸ (ROV) ਵੋਟਰ ਦੀ ਚਣੋ 

ਅਜਧਜਿਯਮ ਅਧੀਿ ਲਾਗੂ ਕੀਤ ੇਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਿੰੂ ਿਾਣ ੂਕਰਵਾਉਣਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਿੇਗਾ। ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬਿੱ ਧ 
ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਆਉਟਰੀਚ ਯਤਿਾਂ ਦੀਆਂ ਉਿਹ ਾਂ ਜਕਸਮਾਂ ਿੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਿ ਜਿੰਿਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਔਫ 
ਵੋਟਰਸ (ROV) Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸਦਿੱਸਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਾਂ ਿਾਲ ਮੇਿਬਾਿੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਵਿੱ ਚ ਜਹਿੱ ਸਾ 
ਲਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਿਹ ਾਂ ਿਾਲ ਿੜੁੇਗਾ: 

o ਪਰਸਤੂਤੀਆ ਂ
o ਜਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਿਾਂ ਸਵਾਲ-ਿਵਾਬ ਸੈਸ਼ਿ 
o ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਜਿਰਮਾਣ (ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਗਠਿਾਂ (Community Based Organizations, 

CBOs) ਿਾਲ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਮੀਜਟੰਗਾਂ ਕਰਿਾ) 
o ਵਰਕਸ਼ਾਪ (ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚਿੀਯਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਼ਿਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਲਈ) 
o ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਦੇਣ ਵਾਜਲਆਂ ਿੰੂ ਜਸਿਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ (TTT) (ਸੁਿੇਹੇ ਿੰੂ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇ

ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਉਟਰੀਚ ਸਾਥੀ ਿੰੂ ਜਸਿਲਾਈ ਦੇਣਾ) 
o ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਿ/ਮਸ਼ੀਿ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਿ 

 
ਬ੍ਰਾਂਸ ੰਗ/ ੁਨੇਹਾ: ਦ ਕਾਉਂਟੀ ਔਫ Santa Clara ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰਚਾਰ 
ਿੰੂ ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰਿ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸੋਜਚਆ- ਸਮਜਿਆ ਫੈਸਲਾ ਜਲਆ ਹ,ੈ ਜਿਸ ਜਵਿੱਚ ਹਰਕੇ ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਡਾਕ-ਰਾਹੀਂ-ਵੋਟ 
ਬੈਲਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਔਫ਼ ਵਟੋਰਸ (ROV) ਵੋਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਅਜਧਜਿਯਮ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਭਾਜਵਤ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਧਆਿ ਕੇਂਦਜਰਤ ਕਰਿਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਿੇਗਾ: ਉਹ ਵਟੋਰ ਿੋ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ 
ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਿ। 
 


