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Santa Clara-இன் கவுண்ட்டி வாக்காளர் பதிவாளர் (ROV) கவுண்ட்டி 
குடியுரிமையாளர்கள் மத்தியில் வாக்காளர் ஈடுபடுதமை 
பல்வமகப்படுத்த உறுதிபூண்டுள்ளது. சமூக கூட்டாண்மைகமள 
அதிகரித்தல், குடிமை ஈடுபாட்டு வாய்ப்புகமள விரிவுபடுத்துதல் ைற்றும் 
வாக்காளர் மைய ைாதிரியுடனான வாக்காளர் அனுபவத்மத 
மைம்படுத்துதல் ஆகிய குறிக்மகாள்களுடன் பல்மவறு நடவடிக்மககமள 
இந்த வாக்காளர் கல்வி ைறறும் அவுட்ரீச் திட்டம் சுட்டிக் காட்டுகிறது. 
வாக்காளர் பதிவு ைற்றும் பங்மகற்மப அதிகரிப்பதற்கு உதவ பின்வரும் 
நடவடிக்மககள் ஒவ்வவாரு ஆண்டும் திட்டைிடப்படுகின்றன. 

அவுட்ரீச் வணககள்: 
• பாரம்பரிய அவுட்ரீச்: திட்டைிடப்பட்ட மதர்தல்கமளப் 

வபாருட்படுத்தாது இத்தமன ஆண்டுகளாக ROV திட்டைிடுகின்ற 
ைற்றும் பங்மகற்கின்ற வாக்காளர் கல்வியின் வமககள் ைற்றும் 
வதாடர்பு முயற்சிகமள கீமே பட்டியைிடப்பட்டுள்ள நடவடிக்மககள் 
குறிப்பிடுகின்றன. இந்த நடவடிக்மககளில், வாக்காளர் கல்வி 
இைக்கியம், குடிமை ைற்றும் உள்ளூர் அரசாங்க வளங்கள், 
வாக்காளர் பதிவாளரின் பிராண்டட் அவுட்ரீச் வபாருட்கள் ைற்றும் 
ஆேைான கைந்துமரயாடல்கமள வாக்காளர் பதிவாளர் 
வபாதுைக்களுக்கு வேங்குகிறார். 

o அட்டவமைப்படுத்தல் - வபரும்பாைான வபாதுவான அவுட்ரீச் 
நிகழ்வுகள் வளங்கள், இைக்கியம், வாக்காளர் கல்வி, 
வாக்காளர் பதிவு ைற்றும் மதர்தல் அலுவைர் ஆட்மசர்ப்பு 
ஆகியவற்மற வேங்கும் அட்டவமைப்படுத்தைின் கீழ் 
வருகின்றன 

o வதாகுக்கும் சாவடிகள் - வபருைளவு வவளிப்புற நிகழ்வுகள், 
திருவிோக்கள் ைற்றும் ைாநாடுகளுக்கான மகாரிக்மகயின்படி, 
நாங்கள் வளங்கள், இைக்கியம், வாக்காளர் கல்வி, வாக்காளர் 
பதிவு ைற்றும் மதர்தல் அலுவைர் ஆட்மசர்ப்பு ஆகியவற்மற 
வேங்குகிமறாம் 

o வாக்காளர் பதிவுப் பயிற்சிகள் - தனிநபர்/நிறுவனத்தின் 
மகாரிக்மகயின்படி, ைாநிை வசயைரிடம் இருந்து வபற்ற 
வபாருட்களின் அடிப்பமடயில் வாக்காளர் பதிவு நடத்துவமத 
எவ்வாறு வதாகுப்பது என்பது குறித்த பயிற்சிமய நாங்கள் 
வேங்குகிமறாம் 

o வாக்காளர் கல்வி விளக்கக்காட்சிகள் - 
மகாரிக்மக/நிறுவனங்களின்படி, வாக்காளர் கல்வி 
விளக்கக்காட்சிகள் வாக்காளரின் மதர்வுச் சட்ட ைாற்றங்கள், 
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குடிமை 101,வாக்களிக்கும் உரிமைகள் ைற்றும் வாக்களிக்க 
எவ்வாறு பதிவுவசய்தல்/முன் பதிவுவசய்தல் ஆகியவற்றற 
கவர்கிறது  

o உயர்நிமைப் பள்ளி வாக்காளர் பதிவு நடத்துதல் - 
உயர்நிமைப் பள்ளிகளுடன் இமைந்து வாக்காளர் பதிவு 
நடத்துவமத ஒருங்கிமைக்க ஆயத்தப்படுத்தல் ைற்றும் 
உதவுதல் 

o வநட்வவார்க்கிங்/குடிமை நிகழ்வுகள் - சமூக நிகழ்வுகளில் 
இருத்தல் ைற்றும் கூட்டாளர்கமளக் கட்டமைத்தல் ைற்றும் 
பல்மவறு நகர வைிகக் கேகம், நகர சமப ைாவட்டங்கள் 
முதைியவற்றுக்கான துமை நிகழ்வுகள். 

• வாக்காளரின் மதர்வுச் சட்டம் - குறிப்பிட்ட அவுட்ரீச்: வாக்காளர் 
மதர்வு சட்டத்தின் கீழ் வசயல்படுத்தப்பட்ட ைாற்றங்கமள ROV 
வாக்காளர்களுக்கு வதாடர்ந்து கற்பிப்பார். Santa Clara கவுண்ட்டியின் 
உறுப்பினர்கள் ைற்றும் நிறுவனங்களுடன் ROV வதாகுக்கும், 
பங்மகற்கும் ைற்றும் ஒத்துமேக்கும் வதாடர்பு முயற்சிகளின் 
வமககமளக் கீமேபட்டியைிடப்பட்டுள்ள நடவடிக்மககள் 
குறிக்கின்றன: 

o விளக்கக்காட்சிகள் 
o கைந்துமரயாடல்கள் அல்ைது மக&ப அைர்வுகள் 
o கூட்டாளர்கமளக் கட்டமைப்பது (CBO-க்களுடன் மநரடி 

சந்திப்புகள்) 
o பட்டமறகள் (வைாேி ைற்றும் அணுகல் மதமவகளுமடய 

சமூகங்களுக்காக) 
o பயிற்சியளிப்பவருக்குப் பயிற்சியளித்தல் திட்டங்கள் (TTT) 

(வசய்திமயத் தனிப்பயனாக்கி வபருக்குவதற்கு வதாடர்பு 
கூட்டாளர்கமளப் பயிற்சியளித்தல்) 

o வாக்களிப்பு உபகரைங்கள்/இயந்திர விளக்கங்கள் 
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பிராண்டிங்/செய்தி :வாக்குமையங்கள் ைற்றும் அஞ்சல் மூைம் 
வாக்களிக்கும் வாக்குச்சீட்மட ஒவ்வவாரு வாக்காளரும் வபறுவது 
பற்றிய தகவல் உள்ளிட்ட அமவ வேங்கும் மசமவகள் பற்றிய 
தகவல்கமள விளம்பரப்படுத்த முன்னுரிமை அளிக்க Santa Clara-இன் 
கவுண்ட்டி கவனமாக முடிவவடுத்துள்ளது. வாக்காளரின் மதர்வுச் 
சட்டத்தால் (VCA) வபரிதும் தாக்கைமடந்த வாக்காளர்கள் ைீது ROV 
வதாடர்ந்து கவனம் வசலுத்தும்: மநரடியாக வாக்களிக்க விருப்பப்படும் 
வாக்காளர்கள். 


