
Dự Án Mở Trung Tâm Bầu Cử (VCPP) - Công Cụ Để Mở Địa Điểm 

Chào Mừng Quý Vị! 
Công cụ này có thể được sử dụng để: 

1. Đề nghị một Trung Tâm Bầu Cử hoặc Địa Điểm Thùng Bỏ Phiếu
2. Đưa ra nhận xét về một đề nghị hiện hữu

Trung Tâm Bầu Cử là gì? 
Bắt đầu từ năm 2020, Quận Los Angeles sẽ chuyển từ các địa điểm phòng phiếu sang Trung Tâm Bầu Cử. Cử tri sẽ có thể 
đến bất cứ một Trung Tâm Bầu Cử nào trong Quận để đích thân đi bầu. Các Trung Tâm Bầu Cử sẽ mở cửa tối đa 10 ngày 
trước Ngày Bầu Cử với ít nhất là 8 giờ/ngày, và vào Ngày Bầu Cử từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Tại mỗi Trung Tâm Bầu Cử 
quý vị có thể: 

• Đích thân đi bầu
• Bầu cử bằng một máy bỏ phiếu thuận tiện
• Ghi danh và đi bầu trong cùng một ngày
• Bỏ lá phiếu bầu bằng thư của quý vị vào thùng
• Được giúp đỡ và có những tài liệu bầu cử bằng nhiều ngôn ngữ

Địa Điểm Thùng Bỏ Phiếu là gì? 
Các địa điểm thùng bỏ phiếu sẽ cung cấp một thùng phiếu an toàn, thuận tiện mở cửa ít nhất là trong những giờ làm việc 
thường lệ bắt đầu từ ít nhất là 28 ngày trước kỳ bầu cử. 

Các Trung Tâm Bầu Cử và Địa Điểm Thùng Bỏ Phiếu cần được quyết định dựa theo sự cân nhắc về: 
• Lối ra vào cho cử tri khuyết tật (lối ra vào thuận tiện và thông suốt, không có những thay đổi đột ngột về độ 

phẳng hoặc độ dốc)
• Địa điểm ở gần những trung tâm đông đúc dân cư
• Địa điểm ở gần những cộng đồng có lợi tức thấp và ngôn ngữ thiểu số
• Địa điểm ở gần hệ thống chuyên chở công cộng
• Chỗ đậu xe thuận tiện và miễn phí 

Những loại địa điểm nào có thể (và không thể) sử dụng làm Trung Tâm Bầu Cử? 
Các loại địa điểm CÓ THỂ sử dụng làm Trung Tâm Bầu Cử hoặc địa điểm Thùng Bỏ Phiếu: 

• Trường Học
• Thư Viện
• Tòa Thị Chánh
• Nơi Thờ Phượng
• Trung Tâm Chuyên Chở Công Cộng
• Trung Tâm Cộng Đồng
• Nơi Trưng Bày Nghệ Thuật và Văn Hóa
• Trung Tâm Mua Sắm
• Các Tòa Nhà Công Cộng Khác
• Quảng Trường Công Cộng
• Dịp Tổ Chức Đặc Biệt (cuộc tranh tài thể thao, chợ nông gia, dịp tổ chức về văn hóa, v.v.)

Các loại địa điểm KHÔNG THỂ sử dụng làm Trung Tâm Bầu Cử hoặc địa điểm Thùng Bỏ Phiếu: 
• Tư Gia
• Cộng Đồng Có Cổng Ra Vào (trừ khi toàn thể Thành Phố có cổng ra vào và dân số hơn 1000 người)

Muốn biết thêm chi tiết về Những Giải Pháp Bầu Cử cho Tất Cả Mọi Người (VSAP), xin vui lòng bấm vào đây. 

http://vsap.lavote.net/
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