
అనుబంధం - B – ఓటరు విద్య మరియు ఔటరీచ్ పీ్ణాళిక వివరాలు 

Santa Clara క ౌంటీ ఓటర్ల రిజిస్ట్ర ా ర్ (ROV) క ౌంటీ నివ్సులలో ఓటర్ు ప్రమేయానిి విసతరిౌంచడానికి కటటర బడి 
ఉౌంది. ఈ ఓటర్ు విద్య మరియు ఔటీరచ్ ప్రణాళిక కమయయనిటీ భాగస్ట్ామాయలను ప ౌంచడౌం, పౌర్ులు ప్లగొ నే 
అవక్శ్లను విసతరిౌంచడౌం, మరియు ఓట్ స ౌంటర్ మోడల్తో ఓటర్ు అనుభవ్లను మెర్ుగుప్ర్చడౌం లక్ష్యయలుగ్ 
చేయగలిగే వివిధ క్ర్యచర్ణల స్ట్ర్ౌంశ్లను చేసుత ౌంది. ఓటర్ు నమోద్ు మరియు ప్లగొ నడానిి ప ౌంచడౌంలో 
సహాయప్డటానికి ప్రతి సౌంవత్సర్ౌం కిరౌంది క్ర్యచర్ణల ప్రణాళిక చేయబడుత్ ౌంద.ి 

ఔటరీచ్ రకాలు: 
• సాంప్రదాయ ఔప్ీచ్: ప్రాంద జాబితా చేయబడిన కార్యా చరణలు షెడ్యా ల్ చేయబడిన 
ఎన్ని కలలో సాంబాంధాం లేకాండా సాంవత్స రాం పొడవునా ROV ప్రణాళిక వేసే్మరియు 
పాలొ్గనే ఓటరు విదా  మరియు అవుట్రీచ్్ప్రయతిా ల రకాలను సూచిసాయి. ఈ 
కార్యా చరణల వదద, ROV ఓటరు విదా  సహితాా న్ని , పౌర మరియు స్థసని న్నక ప్రభుత్వ  వనరులు, 
ఓటరు యొకక  రిజిస్ట్సార్్ప్రాండెడ్ ఔప్ీచ్ సమప్ిన్న, మరియు ప్రజలక లోతైన అాంశాలను్
అాందిసా్ాంది. రట్టకా్ - అత్ా ాంత్ సధారణ ఔప్ీచ్ సాంఘటనలు వనరులు, సహిత్ా ాం, ఓటరు 
విదా , ఓటరు నమోదు, మరియు ఎన్ని కల అధికారి న్నయామకాం అాందిాంచడాం రట్టకా్ప్రాందక్
వసాయి. హోస్ాాంగ్్బూత్లు:్ 

o భారీ స్ట్ా యి బహిర్ౌంగ క్ర్యకరమాలు, ప్ౌండుగలు, మరియు సమావేశ్ల అభయర్ధన్
మేర్కు, మేము వనర్ులు, స్ట్హిత్యౌం, ఓటర్ు విద్య, ఓటర్ు నమోద్ు, మరియు ఎనిికల 
అధిక్ర ినియామక్నిి అౌందిస్ట్త ము. 

o ఓటరు నమోదు శిక్షణలు - వా రగాత్/సాంసనిల ప్రతి అభా్ ర నిన్మేరక, ర్యస్ట్్ ాకారా దరిి  

నుాండి సమాప్ి ఆధారాంగా ఓటరు నమోదు కారా ప్కమాలను ఎలా న్నరవ హిాంచాలో్
శిక్షణన్నసాము. 

o ఓటరు విదా  ప్రదరి నలు – సాంసనిలు/ప్రతి అభా్ ర నిన, ఓటరు విదా  ప్రదరి నలు,్ఓటరు్
ఎాంపిక్చటాాం్మారుు లు 

o పౌర్శాస్ట్సాాం్101, ఓట్టాంగు హకక లు, మరియు ఓటు వేయడాన్నర ఎలా 

నమోదు/ముాందసా్-నమోదు చేయడాం్వాంట్ట్వాట్టన్న కవర్ చేసాయి 

o హై  సకూల ఓటర్ు నమోద్ు డ  వై్లు్ -్ ఉనిత్్ ప్ఠశ్లలతో్ ఓటర్ు్ నమోద్ు్ డ  వై్లను్
నిర్ాహిౌంచడౌంలో్సమనాయౌం్మరియు్సహాయౌం్అౌందిసుత ౌంది.్ 

o నెట్్వరిూౌంగ్/పౌర్ క్ర్యకరమాలు – కమయయనిటీ్ క్ర్యకరమాలలో ఉనికి మరియు భాగస్ట్ామాయనిి 
నిరిమౌంచడౌం మరియు సిటీ్ ఛాౌంబర్్ ఆఫ్్ క్మర్స, సిటీ్ క నిసల్ డిసిర కా్ర్లు్  మొద్ల  న వివిధ 
క్ర్యకరమాల కొర్కు మద్దత్ నివాడౌం. 



• ఓటర్ు్ ఎౌంపిక్ చటరౌం-నిరిదష్ర ్ ఔటీరచ్: ఓటర్ు్ ఎౌంపిక్ చటరౌం్ ప్రక్ర్ౌం్ అమలు్ చేయబడిన్ మార్ుులప   ఓటర్లకు 
అవగ్హన ప ౌంచడానిి ROV కొనస్ట్గిసుత ౌంది. కిరౌంద్ జాబితా చేయబడిన క్ర్యచర్ణలు Santa Clara క ౌంటీ 
సభుయలు మరియు సౌంసాలలో కలిసి ప్నిచేసకత  ROV నిర్ాహిౌంచే, ప్లగొ నే ఔటీరచ్్ర్క్లను సకచిస్ట్త యి: 

o ప్రద్ర్శనలు 
o చర్చలు లేదా ప్రశ్ి మరియు జవ్బుల స ష్నుల  

 
o భాగస్ట్ామయ నిర్మణౌం్(CBOలతో్ ముఖాముఖి సమావేశ్లు) 
o వర్ూ్ష్ప్లు్(భాష్్మరియు్పర్ ప్యత్్అవసర్లతో్కూడిన్సౌంఘాల్కోసౌం) 
o శిక్షకుడిక-ిశిక్షణ-ఇవాబడిన్ క్ర్యకరమములు (TTT) (సౌందేశ్నిి్ వయకితగతీకరిౌంచడానికి్

మరియు్విసతరిౌంచడానికి్ఔటీరచ్్భాగస్ట్ాములకు్శిక్షణ్ఇవాడౌం) 
o ఓట ౌంగు ప్రికర్ౌం/యౌంతరా ల ప్రద్ర్శనలు 

బ్ీ ండ ంగ్/సందేశం: Santa Clara క ౌంటీ, మెయిల-దాార్-ఓటట బాయల ట్్ను అౌంద్ుకునే ప్రతి ఓటర్ు 
సమాచార్ౌంలో సహా,  ఓటట కేౌందరా లు మరియు వ్ర్ు అౌందిౌంచే సేవల గురిౌంచి సమాచార్నిి పరర త్సహిౌంచేౌంద్ుకు 
పర్ ముఖయత్ను ఇవాడానికి ఉదేదశ్ప్ూర్ాకౌంగ్ నిర్ణయౌం తీసుకుౌంది.్ఓటర్ు్ఎౌంపిక్చటరౌం్(VCA) వలన తీవరౌంగ్ 
ప్రభావిత్ౌం అయియయ ఓటర్ల్ప   ద్ృష్ిర ప టరడానిి ROV కొనస్ట్గిసుత ౌంది: సాయౌంగ్ ఓటట వేయడానిి ఇష్రప్డే్ ఓటర్ుల . 
 


