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
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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

