GIẢI PHÁP BẦU CỬ CHO MỌI NGƯỜI

DỰ ÁN PHÂN BỔ TRUNG TÂM BẦU CỬ
Năm 2020, Quận Los Angeles sẽ chuyển từ các địa điểm phòng phiếu sang các
trung tâm bầu cử. Để bảo đảm các địa điểm này dễ ra vào cho cử tri, Quận đã
hợp tác với các chuyên gia để thực hiện Dự Án Phân Bổ Trung Tâm Bầu Cử.
NHỮNG ĐIỀU CHÚNG TA ĐANG LÀM
Quận LA sẽ thực hiện một cuộc phân tích không gian toàn diện để hiểu khi nào và nơi đâu cử tri có nhiều
khả năng đi bầu nhất.

QUẬN
LA

Tın
́ h cách dễ ra vào

An ninh

Khoảng cách gần

CHÚNG TA ĐẾN ĐÓ BẰNG CÁCH NÀO
Để bảo đảm các nhu cầu của cộng đồng được
giải quyết, Quận sẽ:
Làm việc trực tiếp với các nhóm tham vấn
công dân

Thuận Tiện

Tính cách có sẵn

NHỮNG GÌ CỬ TRI NHẬN ĐƯỢC
Một trải nghiệm bầu cử mới
Các Trung Tâm Bầu Cử thuận tiện, an ninh và
dễ ra vào có sẵn trong 11 ngày

Tổ chức cuộc họp với các bên liên quan

Các Địa Điểm Hộp Nhận Phiếu Bầu Bằng Thư
có sẵn trong 29 ngày

Tiến hành thăm dò ý kiến cộng đồng

Các Trung Tâm Bầu Cử Lưu Động và Tạm Thời

Cung cấp một nền tảng tương tác trực tuyến
để thu thập ý kiến đóng góp của cộng đồng

Tính linh hoạt để bỏ phiếu tại bất kỳ địa điểm
nào trong Quận

QUẬN
LA

Quận LA

Để biết thêm thông tin, hãy vào xem VSAP.lavote.net

Quận LA đang Hiện Đại Hóa việc
Trải Nghiệm Bầu Cử vào năm 2020
Việc trải nghiệm bầu cử hiện tại của Quận LA đã lỗi thời và trong nhu cầu khẩn thiết của hiện đại hóa.
Cử tri có thể bỏ phiếu khi nào, nơi đâu và theo cách họ muốn. Hệ thống bỏ phiếu mới dưới Giải Pháp
Bầu Cử Cho Mọi Người là một bước quan trọng để hoàn thành các mục tiêu này.

HIỆN TẠI so với TƯƠNG LAI

Inka
Vote

Trải Nghiệm Bầu Cử
bị Giới Hạn

Bất Cứ Cử Tri Nào
Cũng Có Thể Sử Dụng

Chỉ Có 1 Ngày Để
Bỏ Phiếu

11 Ngày Để Bỏ Phiếu

Địa Điểm Phòng Phiếu

Trung Tâm Bầu Cử

Thiết bị bầu cử lỗi thời và
không thể tiếp cận đối với
nhiều cử tri; bị giới hạn với
1 thiết bị cho mỗi vị trí

Quận LA

Danh sách cử tri bằng giấy
được in trước và thường đòi
hỏi in bổ sung

*Danh sách điện tử (ePollbooks)
truy cập dữ liệu trong thời gian
thực và cho phép ghi danh cùng
ngày

Có sẵn đầy đủ thiết bị bỏ
phiếu có thể tiếp cận tại mỗi
trung tâm bầu cử

Bỏ phiếu sớm chỉ có sẵn tại một
số địa điểm giới hạn trong Quận
BỎ PHIẾU SỚM

Cử tri chỉ có thể bỏ phiếu tại 1
địa điểm vào 1 ngày giữa
khoảng 7:00 giờ sáng đến 8:00
giờ tối

Cử tri có thể bỏ phiếu tại bất cứ
trung tâm bầu cử nào trên khắp
Quận với các dịch vụ đầy đủ về
ngôn ngữ và phương tiện tiếp
cận được mở rộng

11

NGÀY

Có hẳn 11 ngày để đi bầu
tại các trung tâm bầu cử
trong toàn Quận

*Mô hình bầu cử mới sẽ giúp chúng tôi ra khỏi sự lệ thuộc vào các danh sách cử tri được in trước

trên giấy, và thay vào đó là cung cấp sự truy cập bằng thời gian thực đến cơ sở dữ liệu đầy đủ của
cử tri tại tất cả địa điểm bỏ phiếu khiến cho việc cử tri ghi danh cùng ngày được dễ dàng hơn.

Để biết thêm thông tin, hãy vào xem VSAP.lavote.net
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CÁC ĐẶC ĐIỂM VỀ CƠ SỞ TRUNG TÂM BẦU CỬ
TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH TRUNG TÂM BẦU CỬ
Vào năm 2020, Quận Los Angeles sẽ chuyển sang một mô hın
̀ h bầu cử mới nhằm cho phép cử
tri bỏ phiếu tại bất cứ địa điểm bầu cử nào trong Quận.
• Các Trung Tâm Bầu Cử thuận tiện, an toàn và
dễ tiếp cận có sẵn trong 11 ngày
• Địa Điểm Thùng Nhận Phiếu Bầu bằng Thư
có sẵn trong 29 ngày

• Công nghệ tiên tiến và an ninh hàng đầu
• Nhân viên tại chỗ để cung cấp hỗ trợ
bằng nhiều ngôn ngữ

• Cho phép cử tri ghi danh cùng ngày

ĐÒI HỎI KHẢ NĂNG TIẾP CẬN THEO ĐẠO LUẬT NGƯỜI MỸ KHUYẾT TẬT (ADA)
Tất cả cơ sở phải đáp ứng các đòi hỏi của ADA bao gồm:
• Lối giao thông theo ADA có thể tiếp cận được từ đường
xá/phương tiện chuyên chở công cộng đến cửa trước
• Cửa rộng 32”
• Phòng vệ sinh được quy định theo ADA
• Bãi đậu xe được quy định theo ADA trong khuôn viên
• Không có rào cản nội bộ ngăn chặn sử dụng xe lăn

KẾT NỐI HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ MẠNG

CÁC TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
KHÁC ĐỂ XEM XÉT

Tất cả các phòng trừ phòng lưu trữ cần được
tiếp cận các ổ cắm điện và Internet.
Truy cập Internet có thể là:

• Có sẵn chỗ đậu xe trong khuôn viên

• Dây kết nối (DSL, cáp quang, sợi)
• Wi-Fi
• Mạng di động vô tuyến băng thông rộng
(LTE, 4G)

• Giờ giấc hoạt động

• Tiếp cận thuận tiện đến phương tiện
công cộng
• Phòng ốc với cửa có khóa

Để biết thêm thông tin, hãy vào xem VSAP.lavote.net
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CÁC ĐẶC ĐIỂM VỀ CƠ SỞ TRUNG TÂM BẦU CỬ
KÍCH THƯỚC NỘI THẤT TỐI THIỂU
Không gian có thể là một phòng lớn hoặc nhiều phòng, tốt nhất là các phòng liền kề nhau.
Một trung tâm bầu cử được tạo thành của 6 khu vực riêng biệt:
• Khu Cử Tri/Xếp Hàng

• Khu Thiết Bị Đánh Dấu Lá Phiếu

• Khu Ki-ốt

• Khu Đăng Ký Khi Đến

• Khu Bầu bằng Thư

• Khu Lưu Trữ

Những khu vực riêng biệt này tốt nhất nên ở trong cùng một phòng nhưng có thể có khu
vực lưu trữ và khu vực xếp hàng/hàng chờ đợi nằm riêng biệt.
Các đòi hỏi về diện tıc
́ h bộ vuông ước chừng dưới đây có thể đáp ứng tổng kıć h thước
của bất cứ khu vực riêng rẽ/biệt lập nào đã được nêu trên.
KÍCH THƯỚC CƠ SỞ
Nhỏ
1,050 sq. ft.*

Trung Bın
̀ h
2,450 sq. ft.*

*bộ vuông chı̉ là ước chừng

Cấu trúc hın
̀ h mẫu của một trung tâm bầu cử rộng lớn

Để biết thêm thông tin, hãy vào xem VSAP.lavote.net

Lớn
3,850 sq. ft.*

GIẢI PHÁP BẦU CỬ CHO MỌI NGƯỜI
Thiết kế tập trung vào người dùng giúp cho
việc bỏ phiếu dễ dàng, đơn giản cho người
sử dụng, và dễ tiếp cận cho mọi người.

TÍNH TIẾP CẬN

Trải nghiệm bỏ phiếu mới ở Quận Los Angeles được thiết kế trực quan và
dễ tiếp cận cho mọi cử tri. Những thay đổi cách tân đem lại cho tất cả các
cử tri bất kể tuổi tác, lý lịch, tình trạng khuyết tật hoặc ngôn ngữ một trải
nghiệm bỏ phiếu riêng tư và độc lập mà vẫn dễ dàng và thuận tiện.
LỰA CHỌN LINH HOẠT
Cử tri sẽ có thể bỏ phiếu tại bất kỳ trung tâm bầu cử nào trên toàn Quận trong một giai đoạn
bầu cử lên đến 11 ngày. Tất cả các thiết bị bỏ phiếu tại trung tâm bầu cử đều hoàn toàn dễ
tiếp cận.

LÁ PHIẾU MẪU TƯƠNG TÁC (ISB)
ISB là một lựa chọn thuận tiện cho cử tri nào muốn đánh dấu trước các lựa chọn của họ ở
nhà, bằng một thiết bị cá nhân với các công cụ ưa thích của họ. ISB tạo ra một Thẻ Phòng
Phiếu - giống như thẻ lên máy bay. Tại trung tâm bầu cử, cử tri quét Thẻ Phòng Phiếu để
chuyển các lựa chọn của họ sang Thiết Bị Đánh Dấu Lá Phiếu (BMD). Sau đó, họ có thể xem
lại và/hoặc thay đổi các bın
̀ h chọn của họ trước khi bỏ phiếu.

THIẾT BỊ ĐÁNH DẤU LÁ PHIẾU (BMD)
BMD giúp cho cử tri dễ dàng tùy chỉnh trải nghiệm bỏ phiếu để phù hợp với nhu cầu của
họ. Cử tri có thể điều chỉnh cài đặt trên BMD bao gồm độ tương phản giao diện của
người dùng, cỡ chữ, góc nhìn màn hình, và âm lượng và tốc độ.
Bốn cách thức giao diện cho người dùng khiến mọi cử tri được dễ dàng bỏ phiếu riêng
tư và độc lập.

Chạm

Chạm + Âm Thanh

Tương tác với màn hình
cảm ứng

Tương tác với màn hình
cảm ứng và nghe hướng
dẫn âm thanh qua tai nghe

Bộ Điều Khiển + Âm Thanh A/B hoặc Cổng Chuyển Mạch Kép
Tương tác với bộ điều khiển bằng
xúc giác với nhãn chữ nổi và dây
có thể điều chỉnh và nghe hướng
dẫn âm thanh qua tai nghe

Tương tác với thiết bị cá nhân của quý vị.
Sử dụng cổng có sẵn cho thiết bị kỹ thuật trợ
giúp, xem các tương tác trên màn hình và
nghe hướng dẫn âm thanh qua tai nghe

Để biết thêm thông tin, hãy vào xem VSAP.lavote.net
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AN NINH

Đem lại cho cử tri Quận Los Angeles một trải
nghiệm bỏ phiếu an toàn, chính xác, và minh bạch.

Trải nghiệm bỏ phiếu mới ở Quận Los Angeles được thiết kế để an toàn và
minh bạch cho tất cả cử tri. Có nhiều yếu tố hệ thống khác nhau để bảo vệ
tính toàn vẹn của các kỳ bầu cử và quá trình bỏ phiếu.
THIẾT KẾ AN NINH
Dụng Cụ Đánh Dấu Lá Phiếu (BMD) in một lá phiếu bằng giấy mà cử tri có
thể xác minh. Các lựa chọn của cử tri được in thành văn bản mà con người
có thể kiểm đọc được và là hồ sơ bầu cử chính thức. Theo thiết kế, BMD
không được kết nối với bất kỳ hệ thống mạng nào hoặc internet. Nó cũng
không lưu trữ bất cứ dữ liệu cử tri hay kiểm đếm phiếu bầu.

RIÊNG TƯ VÀ BẢO MẬT
Thông tin cử tri trên Danh Sách Cử Tri dạng Điện Tử không được kết
nối với BMD hay hệ thống kiểm đếm phiếu bầu. Chúng độc lập với
nhau để bảo vệ thông tin cá nhân cử tri. Lá phiếu bằng giấy không
chứa bất kỳ thông tin nào của cử tri.

KIỂM SOÁT TRUY CẬP ĐA PHƯƠNG DIỆN
Văn phòng của Phòng Văn Khố Quận Los Angeles duy trì các giao thức an
ninh thích hợp cho mỗi bước của quá trình bỏ phiếu. Ban nhân viên bầu cử
có thông tin cụ thể của người sử dụng để giảm khả năng truy cập trái phép.
Việc sử dụng khóa và dấu niêm phong trên Thùng Phiếu Tổng Hợp (IBB) và
thiết bị bầu cử nhạy cảm sẽ bảo vệ tính toàn vẹn của tất cả các kỳ bầu cử
và bảo đảm một chuỗi quản giám có thể kiểm chứng được.

MINH BẠCH VÀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN
Trải nghiệm bỏ phiếu mới kết hợp công tác bảo vệ cần thiết chống lại lỗ
hổng hệ thống trong khi bảo đảm sự minh bạch và khả năng tiếp cận của
công chúng vào quá trình bầu cử bằng cách tiến hành kiểm tra thủ công 1%
số phiếu bầu trong giai đoạn kiểm phiếu hậu bầu cử trước khi chứng nhận.

Để biết thêm thông tin, hãy vào xem VSAP.lavote.net
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SO SÁNH
AN NINH

BMD

Thiết Bị Đánh
Dấu Lá Phiếu

SO

với

DRE

Điện Tử Ghi
Chép Trực Tiếp

Tính năng quan trọng về an ninh của BMD so với DRE là nó
tạo ra lá phiếu bằng giấy mà con người có thể kiểm đọc được

LÁ PHIẾU
BẰNG GIẤY

LÁ PHIẾU
ĐIỆN TỬ

Con người có thể kiểm đọc được để xác
minh cử tri, thanh tra, và tái kiểm đếm

Hồ sơ phi vật thể của cử tri có mục đıć h
không thể dễ dàng xác nhận bởi cử tri

Hỗ trợ khả năng thanh tra từ đầu
đến cuối, từ lá phiếu bằng giấy đến
hồ sơ phiếu bầu được kiểm đếm

Khả năng bị hạn chế để kiểm tra các
lá phiếu đã được tın
́ h là đã bầu

Kiểm đếm tập trung tại một cơ sở an
ninh trong một hệ thống bảng phân loại
phiếu bầu độc lập

Kiểm đếm trên thiết bị cục bộ gây rủi ro
bảo mật

Lá phiếu không được lưu trữ dưới dạng
điện tử trên thiết bị; chuỗi bảo quản rõ ràng

Không thể được sửa đổi mà
không bị phát hiện

Lá phiếu được lưu trữ dưới dạng điện tử trên
thiết bị; tăng rủi ro khi chuyển tải dữ liệu

Có thể khó phát hiện các lá phiếu bị
sửa đổi và việc kiểm đếm

Để biết thêm thông tin, hãy vào xem VSAP.lavote.net
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BẦU BẰNG THƯ:
ĐIỀU QUÝ VỊ CẦN BIẾT
Quận Los Angeles đã thiết kế lại các tài liệu Bầu bằng Thư của quý vị,
khiến cho dễ dàng và thuận tiện hơn để bỏ phiếu bằng thư. Cuộc Tổng
Tuyển Cử vào ngày 6 tháng Mười Một, 2018 đã là lần đầu tiên cử tri Bầu
bằng Thư nhận được những tài liệu đã được tái thiết kế này.
ĐIỀU GÌ MỚI?
1 of 2

PHONG BÌ VÀ THẺ
PHIẾU MỚI
Lá phiếu toàn diện
Dễ đọc hơn
Dễ điền hơn
Dễ hiểu hơn

NHỮNG CÁCH GỞI LẠI

Lá Phiếu Chính Thức
Đánh dấu lá phiếu của quý vị

Làm thế nào
để quý vị biết tài
liệu từ chúng tôi ?

Các Phần Tranh Cử
Ứng Cử Viên Viết Tên Vào

Quý vị có thể gởi lại lá phiếu
Bầu bằng Thư của quý vị cho
chúng tôi qua bưu điện (USPS).
Không Cần Bưu Phı.́
Ngoài ra, quý vị có thể nộp lá
phiếu tại bất cứ địa điểm bầu
cử nào hoặc giao tại một trong
những địa điểm tiếp nhận lá
phiếu mới đầy thuận tiện của
chúng tôi trên khắp Quận LA.

LÁ PHIẾU ĐA NGÔN NGỮ
Chúng tôi cung cấp các lá phiếu
bằng 12 ngôn ngữ.
Hãy gọi cho văn phòng của
chúng tôi để yêu cầu lá phiếu đa
ngôn ngữ của quý vị tại số
(800) 815-2666, chọn mục 3

Hướng Dẫn

U.S.
Bưu
Phí
U.S.

Đã
Thanh
Toán
Bưu
Phı Đã

́
Thanh Toán

Phong Bì
Gởi Lại
Chỉ được mở ra bởi Ủy Ban
Kiểm Sát Bầu Cử

OFFICIAL VOTE BY MAIL BALLOTING MATERIAL

FIRST -CLASS MAIL

Lá phiếu phải được gởi lại hoặc có dấu
bưu điện vào hoặc trước Ngày Bầu Cử.
Một lá phiếu gởi qua bưu điện phải được
nhận bởi văn phòng bầu cử trễ nhất là 3
ngày sau Ngày Bầu Cử.
CHÚ Ý: Bỏ phiếu hai lần trong cùng một
kỳ bầu cử là một tội ác.

Vào LAvote.net để yêu cầu một lá phiếu Bầu bằng Thư, tìm một địa
điểm tiếp nhận lá phiếu Bầu bằng Thư hoặc để theo dõi lá phiếu
Bầu bằng Thư của quý vị.

Muốn biết thêm thông tin, hãy vào xem LAvote.net

GIẢI PHÁP BẦU CỬ CHO MỌI NGƯỜI
NHỮNG THẮC MẮC THÔNG THƯỜNG VỀ
BẦU BẰNG THƯ
VÌ SAO CÓ THAY ĐỔI?
Để cải thiện việc trải nghiệm bỏ phiếu của quý vị khiến cho dễ tiếp cận và thuận tiện hơn. Lá phiếu dễ đọc
và đánh dấu các bın
̀ h chọn của quý vị được dễ dàng hơn. Kỳ Tổng Tuyển Cử vào ngày 6 tháng Mười Một,
2018 đã là kỳ bầu cử đầu tiên mà cử tri đã nhận được tài liệu Bầu bằng Thư mới (VBM).

LÁ PHIẾU VBM MỚI TRÔNG NHƯ THẾ NÀO?

Lá Phiếu Chính Thức

Các tài liệu VBM bao gồm lá phiếu toàn diện chứa mọi thông tin cần thiết để
bỏ phiếu. Dựa trên tầm cỡ của kỳ bầu cử và số lượng của các phần tranh
cử trên lá phiếu, xấp VBM có thể chứa nhiều thẻ phiếu với các phần tranh
cử ở mặt trước và mặt sau (xem mẫu bên phải).
Nếu quý vị yêu cầu tài liệu bầu cử với ngôn ngữ không phải là tiếng Anh,
quý vị sẽ nhận được một lá phiếu VBM bằng ngôn ngữ quý vị đã yêu cầu
cùng với một bản mô phỏng bằng Anh ngữ để trợ giúp quý vị bỏ phiếu.

TÔI CẦN BAO NHIÊU CON TEM ĐỂ GỬI LÁ
PHIẾU CỦA MÌNH QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN
HOA KỲ (USPS)?
Không cần. Bưu phı́ đã được thanh toán trước cho
tất cả cử tri Bầu bằng Thư trong Quận Los Angeles.

Đánh dấu lá phiếu của quý vị
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LÀM THẾ NÀO ĐỂ GỬI LẠI LÁ PHIẾU VBM CỦA TÔI?

Quý vị có thể gửi lại lá phiếu VBM của mình qua Dịch Vụ Bưu Điện Hoa Kỳ (USPS), chı̉ bỏ vào thùng thư
mà không cần dán tem. Nếu quý vị muốn chuyển trực tiếp cho chúng tôi, quý vị có thể nộp tại bất kỳ địa
điểm Tiếp Nhận Phiếu Bầu Bằng Thư hoặc bất kỳ địa điểm bầu cử nào trong Ngày Bầu Cử. Bất kể quý
vị gửi lại bằng cách nào, xin đừng quên ký tên và đề ngày tháng trên phong bì gửi lại của quý vị.

KHI NÀO LÁ PHIẾU VBM BẮT ĐẦU ĐƯỢC GỬI ĐI?
Chúng tôi bắt đầu gửi đi lá phiếu VBM 29 ngày trước Ngày Bầu Cử. Cử tri đã ghi danh là VBM Thường
Xuyên sẽ bắt đầu nhận được lá phiếu của họ vài ngày sau ngày gửi. Các yêu cầu cho một lần sẽ được
giải quyết hàng ngày và quý vị sẽ nhận được trong vòng một vài ngày sau khi yêu cầu.

TÔI CẦN GÌ ĐỂ ĐIỀN LÁ PHIẾU VBM?
Lá phiếu VBM phải được điền bằng mực đen hoặc mực xanh.

PHONG BÌ VBM MỚI TRÔNG NHƯ THẾ NÀO?
Phong bì VBM được ban hành từ văn phòng của Phòng Văn Khố Quận Los Angeles bao gồm thông báo
sau đây trên mặt trước của phong bı:̀ Thư Bầu Cử Chính Thức được Ủy Quyền bởi Dịch Vụ Bưu Điện
Hoa Kỳ. Ngoài ra, quý vị sẽ thấy dấu triện của Quận trên mỗi phong bì. Nếu có thắc mắc hoặc quan tâm
liên quan đến VBM, xin vui lòng gọi số 1-800-815-2666, chọn mục 2.

Để biết thêm thông tin, hãy vào xem LAvote.net

GIẢI PHÁP BẦU CỬ CHO MỌI NGƯỜI
NHỮNG THẮC MẮC THÔNG THƯỜNG VỀ
BẦU BẰNG THƯ
TÔI CÓ PHẢI GỬI LẠI TẤT CẢ CÁC THẺ PHIẾU THÌ CÁC BÌNH CHỌN CỦA TÔI MỚI ĐƯỢC TÍNH?
Chúng tôi khuyến khıć h quý vị gửi lại tất cả các thẻ phiếu. Tuy nhiên, việc không gửi lại tất cả các thẻ phiếu sẽ không
ảnh hưởng đến số phiếu bầu trên các thẻ phiếu quý vị đã gửi lại.

TÔI PHẢI LÀM GÌ NẾU TÔI LÀM HỎNG HOẶC ĐÁNH MẤT THẺ PHIẾU VBM CỦA MÌNH?
Nếu quý vị làm hỏng hoặc đánh mất một thẻ lá phiếu hoặc nhiều hơn, quý vị có thể yêu cầu tài liệu thay thế WUӉQKҩWOj
7 ngày trước Ngày Bầu Cử. Nếu có yêu cầu thay thế, chúng tôi sẽ gửi một Eӝ VBM hoàn toàn
mới. Nếu ıt́ hơn 7 ngày trước Ngày Bầu Cử, vui lòng liên lạc với văn phòng chúng tôi ở số (800) 815-2666, chọn mục 2.

TÔI CÓ THỂ YÊU CẦU MỘT LÁ PHIẾU VBM BẰNG CÁCH NÀO?
Quý vị có thể yêu cầu một lá phiếu VBM trên mạng điện toán tại địa chỉ LAvote.net. hoặc bằng cách điền
và gửi lại bìa sau của tập sách lá phiếu mẫu đến văn phòng của Phòng Văn Khố Quận Los Angeles.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI YÊU CẦU MỘT LÁ PHIẾU VBM BẰNG NGÔN NGỮ KHÁC TIẾNG ANH?
Gọi cho ban dịch vụ đa ngôn ngữ của Phòng Văn Khố Quận Los Angeles ở số (800) 815-2666, chọn mục 3
để yêu cầu tài liệu bầu cử bằng một ngôn ngữ khác.

TÔI PHẢI LÀM GÌ VỚI %Ӝ TÀI LIỆU VBM THỨ NHẤT NẾU TÔI YÊU CẦU MỘT %Ӝ MỚI?
Viết “Vô Hiệu” trên tất cả các tài liệu cũ và vứt bỏ chúng.

ĐIỀU GÌ XẢY RA NẾU THIẾU CHỮ KÝ TRÊN PHONG BÌ GỬI LẠI HOẶC KHÔNG TRÙNG KHỚP
VỚI NHỮNG GÌ TRONG HỒ SƠ?
Văn phòng của Phòng Văn Khố Quận Los Angeles sẽ gửi qua thư một mẫu đơn Tuyên Thệ Lá Phiếu Chưa Ký
Tên để quý vị điền và ký tên. Quý vị sẽ có tối đa 8 ngày sau Ngày Bầu Cử để gửi lại mẫu đơn này cho văn
phòng chúng tôi để lá phiếu của quý vị được tính.

TÔI CÓ THỂ THEO DÕI LÁ PHIẾU VBM CỦA MÌNH KHÔNG?
Có, cũng giống như quy trình VBM hiện thời của chúng tôi, cử tri có thể theo dõi lá phiếu của mình qua mạng
điện toán tại LAvote.net.

TÔI CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM VỀ TRẢI NGHIỆM VBM MỚI Ở ĐÂU?
Hãy vào xem VSAP.lavote.net để tìm hiểu thêm về nghiên cứu và thiết kế đã đi vào trải nghiệm VBM mới.

Để biết thêm thông tin, hãy vào xem LAvote.net

