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THÔNG BÁO 
CÁC CUỘC HỌP THAM VẤN 

 
Theo đây là thông báo rằng một Cuộc Họp Tham Vấn trực tuyến để phát triển Dự Thảo 
Kế Hoạch Quản Lý Bầu Cử (EAP) chiếu theo Đạo Luật Chọn Lựa của Cử Tri (VCA) sẽ 
được tổ chức vào thứ Hai, ngày 24 tháng Giêng, 2022. Cuộc họp trực tuyến này dành 
cho cư dân quan tâm, các đại diện từ cộng đồng khuyết tật, và các tổ chức cộng đồng 
hay những cá nhân ủng hộ thay mặt cho, hoặc cung cấp dịch vụ cho các cá nhân khuyết 
tật và cho các đại diện, những người ủng hộ, và các bên liên quan khác đại diện cho từng 
cộng đồng ngôn ngữ của quận được bảo đảm bởi luật tiểu bang và liên bang. 
 
Cộng Đồng Được Bảo Đảm Bởi Luật Liên Bang     ____  
Tây Ban Nha  Việt Nam     Người Mỹ Bản Địa Phi Luật Tân   Trung Hoa 
     
Cộng Đồng Được Bảo Đảm Bởi Luật Tiểu Bang       
Á Rập  Đại Hàn Nhật Bản Lào 
 
Đạo Luật Lựa Chọn Của Cử Tri (VCA) hiện đại hóa việc bỏ phiếu bằng cách cung cấp 
cho cử tri nhiều lựa chọn thuận tiện để bầu lá phiếu của họ. Công chúng, bao gồm những 
người ủng hộ và các bên liên quan đại diện cho người khuyết tật và cộng đồng ngôn ngữ 
của quận được bảo đảm bởi luật tiểu bang và liên bang được mời đóng góp ý kiến cho 
Kế Hoạch Quản Lý Bầu Cử, bao gồm việc chọn các trung tâm bỏ phiếu và các địa điểm 
đặt thùng thu nhận lá phiếu, cũng như các kế hoạch giáo dục và tiếp cận cử tri. 
 
Vào ngày 13 tháng Giêng, 2022, bản dự thảo EAP sẽ được đăng trên trang nhà Đạo Luật 
Quyền Lựa Chọn Của Cử Tri (sdvote.com). Các bản dịch thuật của dự thảo EAP cũng 
sẽ được đăng bằng các ngôn ngữ của quận được bảo đảm bởi luật tiểu bang và liên 
bang. Công chúng được mời gọi xem xét kế hoạch dự thảo và cung cấp thêm ý kiến đóng 
góp bằng cách sử dụng các công cụ trực tuyến của Văn Phòng Bầu Cử. 
 
Văn Phòng Bầu Cử quận San Diego kính mời các đại diện quan tâm của cộng đồng 
khuyết tật và các cộng đồng ngôn ngữ đến tham vấn và đóng góp ý kiến về việc phát 
triển dự thảo EAP của quận. Tất cả các bên quan tâm được khuyến khích tham dự họp 
trực tuyến vào thứ Hai, ngày 24 tháng Giêng, 2022, từ 5 giờ 30 chiều đến 7 giờ 30 tối. 
 
Tham gia cuộc họp trực tuyến qua Zoom bằng máy vi tính hay điện thoại di động: 
 
ĐƯỜNG LIÊN KẾT: https://sdvote.zoom.us/j/91390186899 
Webinar ID: 913 9018 6899 

http://www.sdvote.com/
https://www.sdvote.com/content/rov/vi/VotersChoiceAct.html
https://www.sdvote.com/content/rov/vi/VotersChoiceAct.html
https://sdvote.zoom.us/j/91390186899
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Sử dụng nút "giơ tay" để thông báo cho người điều hợp rằng quý vị muốn tham luận. 
 
Tham gia cuộc họp trực tuyến qua Zoom bằng điện thoại 
 
Số Điện Thoại Miễn Phí: (877) 853-5257 or (888) 475-4499 
Webinar ID: 913 9018 6899 
Nhấn *9 để thông báo cho người điều hợp rằng quý vị muốn tham luận 
 
Thông báo thêm rằng các cuộc họp tham vấn trực tiếp và trực tuyến bổ sung sẽ diễn ra 
trong suốt các tháng từ tháng 12 năm 2021 và tháng 1 năm 2022. Văn Phòng Bầu Cử 
Quận San Diego kính mời những cư dân quan tâm, các đại diện từ cộng đồng khuyết tật, 
và các tổ chức cộng đồng hay những cá nhân vốn ủng hộ hay đại diện, hoặc cung cấp 
dịch vụ cho các cá nhân khuyết tật và cho các đại diện, những người ủng hộ, và các bên 
liên quan khác đại diện cho từng cộng đồng ngôn ngữ của quận được bảo đảm bởi luật 
tiểu bang và liên bang. Quý vị có thể tìm thấy lịch trình cập nhật và thông tin chi tiết về 
cuộc họp tại Lịch Sự Kiện Cộng Đồng (sdvote.com). 
 
Để hỗ trợ về ngôn ngữ và cho người khuyết tật, xin vui lòng gọi (800) 696-0136 (tiếng 
nói) hoặc gửi email tới rovmail@sdcounty.ca.gov ít nhất bốn ngày thường nhật trước 
cuộc họp tham vấn đã lên lịch. Văn Phòng Bầu Cử Quận San Diego sẽ cố gắng hết sức 
để đáp ứng các yêu cầu nhận được it nhất trước bốn ngày làm việc. 
 
Đã viết vào ngày 8 tháng Mười Hai, 2021 
 
 
 
 
Cynthia Paes 
Trưởng Phòng Bầu Cử 
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