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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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.

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
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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

