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VĂN PHÒNG BẦU CỬ TỔ CHỨC HỘI THẢO ĐÓNG GÓP 

 VỀ KẾ HOẠCH ĐIỀU BẦU CỬ CỦA QUẬN  
 
Văn Phòng Bầu Cử đang tổ chức một loạt các cuộc họp tham vấn để mời công chúng 
có tiếng nói trong việc lập Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử mới của Quận. 
 
Các cuộc họp bắt đầu từ thứ Năm và tiếp tục đến hết tháng Giêng. Kế hoạch mô tả 
cách văn phòng Bầu Cử sẽ điều hành các cuộc bầu cử theo Đạo Luật Lựa Chọn Của 
Cử Tri. Công chúng có thể đóng góp ý kiến về nơi đặt các trung tâm bỏ phiếu và thùng 
thu nhận lá phiếu. Những người tham dự cũng có thể đưa ra phản hồi về kế hoạch 
hướng dẫn cử tri và tiếp cận cộng đồng. 
 
Văn phòng Bầu Cử đang lập kế hoạch vì Hội Đồng Giám Sát sát đã phê chuẩn việc 
chuyển đổi sang mô hình trung tâm bỏ phiếu vào ngày 19 tháng Mười. 
 
Mô hình trung tâm bỏ phiếu thuộc Đạo Luật Lựa Chọn Của Cử Tri và nó hiện đại hóa 
tiến trình bầu cử theo một số phương cách. 
 
Các cử tri hợp lệ sẽ tự động nhận được một lá phiếu qua bưu điện. Bỏ phiếu trực tiếp 
chuyển từ phòng phiếu truyền thống sang các trung tâm bỏ phiếu. Và cử tri có tùy chọn 
gởi lại lá phiếu của họ qua đường bưu điện, thùng thu nhận lá phiếu an toàn hoặc bỏ 
phiếu trực tiếp tại bất cứ trung tâm bỏ phiếu nào. Tất cả các trung tâm bỏ phiếu mở cửa 
trong bốn ngày và một số lên đến 11 ngày, giúp cử tri có thêm thời gian để gởi lại lá 
phiếu của họ cho Ngày Bầu cử. 
 
Khái niệm này không hoàn toàn mới đối với cử tri địa phương. Do đại dịch COVID-19, 
Văn Phòng Bầu Cử đã xử dụng mô hình bỏ phiếu tương tự cho cuộc bầu cử tổng thống 
tháng 11 năm 2020 và cuộc bầu cử bãi nhiệm thống đốc tiểu bang vào tháng 9 năm 
2021. 
 
Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử mới phải được áp dụng cho cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 
6 năm 2022. Theo luật, Văn phòng Bầu Cử phải tổ chức các cuộc họp tham vấn trước 
với người khuyết tật của quận và các cộng đồng ngôn ngữ được bảo đảm bởi luật của 
tiểu bang và liên bang. 
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Các cộng đồng bao gồm tiếng Ả Rập, Trung Hoa, Phi Luật Tân, Nhật Bản, Đại Hàn, 
Lào, Người Mỹ Bản Địa, Tây Ban Nha và Việt Nam. Bất cứ ai cũng được mời tham dự. 
Kiểm tra Lịch Sự Kiện Cộng Đồng để thấy nếu nó được tổ chức trực tiếp, trực tuyến 
hay cả hai.  
 
 
Về những sắp xếp hỗ trợ cho người khuyết tật hoặc ngôn ngữ, hãy gọi (800) 696-0136 
hoặc gởi email tới rovmail@sdcounty.ca.gov ít nhất bốn ngày thường nhật trước cuộc 
họp tham vấn theo lịch trình. Văn Phòng Bầu Cử sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng các 
yêu cầu nhận được it hơn bốn ngày làm việc. 
 
Các biểu mẫu góp ý cho trung tâm bỏ phiếu và các địa điểm thu nhận lá phiếu bằng thư 
cũng có sẵn trực tuyến. 
 
Những ngày quan trọng bao gồm: 

• Ngày 13 tháng Giêng:  
o Dự thảo Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử sẽ được đăng trên trang mạng Văn 

Phòng Bầu Cử để công chúng xem xét và góp ý công khai trong 14 ngày. 
• Ngày 24 tháng Giêng: 

o 5 giờ 30 chiều – 7 giờ 30 tối họp tham vấn trực tuyến dành cho các cộng 
đồng người khuyết tật của quận và các cộng đồng ngôn ngữ được bảo 
đảm theo luật của tiểu bang và liên bang.   

• Ngày 28 tháng Giêng:  
o 5 giờ 30 chiều – 7 giờ 30 tối điều trần trực tiếp và trực tuyến công khai 

dành cho các cộng đồng người khuyết tật của quận và các cộng đồng 
ngôn ngữ được bảm đảm theo luật của tiểu bang và liên bang.   

• Ngày 21 tháng Hai:  
o Bản tu chính Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử sẽ được đăng trên trang mạng 

Văn Phòng Bầu Cử trong khoảng thời gian 14-ngày công chúng xem xét 
và góp ý lần thứ hai  

• Ngày 6 tháng Ba: 
o Thời hạn góp ý của công chúng kết thúc. 

• Ngày 8 tháng Ba: 
o Văn Phòng Bầu Cử đăng kế hoạch được thông qua cuối cùng và gởi nó 

đến Tổng Thư Ký Tiểu Bang phê duyệt. 
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Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử sẽ được xem xét trong những năm lẻ trước mỗi năm bầu 
cử dự kiến. Tiến trình tiếp theo sẽ bắt đầu vào năm 2023 cho các chu kỳ bầu cử năm 
2024. Để biết thêm thông tin về Đạo Luật Lưa Chọn Của Cử Tri, xin vào sdvote.com.   
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