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Giải pháp bỏ phiếu mới cho cử chi (VSAP) Voting Solutions for All People (VSAP)

Monterey Park, California - 28 tháng 11 năm 2018 - Văn phòng ghi danh đăng ký cho cử chi quận Los
Angeles đang xây dựng một hệ thống bỏ phiếu mới cho cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống tháng 3 năm 2020
củng như các cuộc bầu cử tổ chức trong tương lai. Hệ thống mới sẽ cho phép cử tri bỏ phiếu tại bất kỳ
địa điểm nào của trung tâm bỏ phiếu tại Quận Los Angeles. Bạn sẽ không còn phải đến địa điểm bỏ
phiếu được chỉ định của bạn nữa. Cử tri sẽ có thể bầu cử tại bất kỳ địa điểm nào của trung tâm bỏ phiếu
trong tòan Quận Los Angeles.
Dự án về Thiết Lập Trung Tâm Bỏ Phiếu (VCPP) đã bắt đầu tiến hành các cuộc họp mặt cộng đồng.
Nhân viên văn phòng ghi danh đăng ký cho cử chi quận Los Angeles / Thư ký Quận đã hợp tác cùng với
các tổ chức cộng đồng để tổ chức 33 cuộc họp mặt trên toàn Quận cho đến tháng 1 năm 2019.
Công chúng được mời để tìm hiểu về chương trình VSAP và cung cấp ý kiến đễ thiết lập thêm trung tâm
bỏ phiếu trong cộng đồng của riêng họ và toàn quận.
Sẽ có hai (2) cuộc họp cộng đồng sau đây để thảo luận thêm về địa điểm xây dựng trung tâm bỏ phiếu
cho Thành Phố Monterey Park.
Thứ 7, ngày 8 tháng 12 năm 2018, 10:00 sáng-12: 00 chiều.
Weingarten East Los Angeles YMCA
2900 Whittier Boulevard
Los Angeles, CA 90023.
Hỗ trợ Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha
Thứ 7, ngày 12 tháng 1 năm 2019, 10:00 sáng - 12:00 chiều.
Cơ hội người Mỹ gốc Mexico
401 North Garfield Ave, Montebello, CA 90640
Hỗ trợ ngôn ngữ: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc và tiếng Việt Nam
Bạn có thể xem thêm danh sách đầy đủ của các cuộc họp mặt cộng đồng tại: complete list of community
meetings.
Nếu bạn có câu hỏi hoặc quan ngại về các cuộc họp cộng đồng VCPP , xin liên lạc với Marianne Felix tại
mfelix@rrcc.lacounty.gov hoặc (562) 462-2019 hoặc Văn Phòng Thư Ký Thành Phố Monterey Park tại
MpClerk@montereypark.ca.gov
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