GIẢI PHÁP BẦU CỬ CHO MỌI NGƯỜI
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

GIẢI PHÁP BẦU CỬ CHO MỌI NGƯỜI
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.*

