Hội Thảo
Cộng Đồng Bầu Cử

Ngày 7 tháng 6 năm 2022, Bầu Cử Sơ Bộ
Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang

Sổ Đăng Ký Cử Tri Quận Marin
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Đạo Luật Về Quyền Lựa
Chọn Của Cử Tri
• Dự luật số 450 của Thượng viện được
thông qua năm 2016
• Hiện đại hóa công tác bầu cử để linh hoạt
và thuận tiện hơn cho cử tri
• Cho phép cử tri lựa chọn cách thức, thời
điểm và nơi bỏ phiếu
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Đạo Luật Về Quyền Lựa Chọn Của
Cử Tri
• Bỏ phiếu qua đường Bưu điện
• Tất cả cử tri đã đăng ký sẽ được gửi một lá phiếu qua
đường bưu điện
• Các tập phiếu được gửi qua đường bưu điện
29 ngày trước bầu cử
• Bỏ phiếu Trực tiếp
• Các trung tâm bỏ phiếu khu vực thay thế các địa điểm bỏ
phiếu một ngày
• Các trung tâm bỏ phiếu mở cửa trong vài ngày trước Ngày
Bầu cử
• Cử tri có thể đến bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào trong quận
• Hòm phiếu được bố trí trong toàn quận

Trung tâm Bỏ phiếu
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• Các trung tâm bỏ phiếu khu vực mở cửa trong nhiều ngày
để hỗ trợ trực tiếp cho cử tri
• 1 trung tâm bỏ phiếu cho mỗi 50.000 cử tri – mở cửa
trong 11 ngày
• 1 trung tâm bỏ phiếu cho mỗi 10.000 cử tri – mở cửa
trong 4 ngày
• Mở cửa tối thiểu 8 giờ mỗi ngày và từ 7 giờ sáng đến
8 giờ tối vào Ngày Bầu cử
• Các trung tâm bỏ phiếu cung cấp các dịch vụ trực tiếp
• Bỏ phiếu qua đường bưu điện
• Đăng ký bỏ phiếu và bỏ phiếu
• Cập nhập đăng ký cử tri và bỏ phiếu
• Nhận một lá phiếu thay thế để bỏ phiếu qua đường
bưu điện
• Bỏ phiếu bằng cách sử dụng thiết bị bỏ phiếu dễ tiếp
cận
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Hòm Phiếu
• Được bố trí trong toàn Quận
• Một hòm phiếu cho mỗi 15.000 cử tri
• Được cung cấp 28 ngày trước Ngày Bầu cử
• Khi mở cửa, tất cả các Trung tâm Bỏ phiếu đều sẽ
được bố trí một hòm phiếu
• Con số Thú vị! Hơn 87% cử tri Marin hiện bỏ phiếu
qua đường bưu điện
• Hãy đăng ký sử dụng Where’s My Ballot – hoàn toàn
MIỄN PHÍ!
WheresMyBallot.sos.ca.gov.
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Riêng cho Quận Marin
• Hội Đồng Giám Sát đã thông qua Nghị quyết số
2021-33 hỗ trợ triển khai VCA
• Khoảng 172.000 cử tri được đăng ký
• 4 địa điểm mở cửa trong 11 ngày
• tổng cộng 18 địa điểm mở cửa trong 4 ngày
• 12 hòm phiếu được mở 28 ngày trước bầu cử
• Tháng 11 năm 2020 là đợt bầu cử tương tự bầu
cử VCA
• Điểm thiếu sót là khả năng tiếp cận bất kỳ địa
điểm nào của cử tri
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Các Địa Điểm:
• Địa điểm bố trí hòm phiếu và trung tâm bỏ phiếu dựa
trên tiêu chí luật định bao gồm cả tiêu chí ở gần:
o Các trung tâm đông dân cư
o Bãi đậu xe
o Khả năng tiếp cận phương tiện giao thông công
cộng
o Các khu vực có tỷ lệ sử dụng hình thức bỏ phiếu
qua đường bưu điện thấp
o Các cộng đồng thiểu số ngôn ngữ
o Các cộng đồng người khuyết tật
o Các cộng đồng có thu nhập thấp

Địa điểm (tiếp)
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• Địa Điểm Bố Trí Trung Tâm Bỏ Phiếu
o Ngoài tiêu chí luật định, các địa điểm dự kiến
cũng sẽ được đánh giá dựa trên:
o Quy mô
o Mức độ sẵn sàng
o Khả năng tiếp cận
o Khả năng kết nối máy tính
o An ninh
• Địa Điểm Bố Trí Hòm Phiếu
o Ngoài tiêu chí luật định, các địa điểm dự kiến
cũng sẽ được đánh giá dựa trên:
o Mức độ sẵn sàng
o Khả năng tiếp cận
o An ninh

Địa điểm (tiếp)
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Địa điểm và giờ cụ thể
sẽ được đăng tải trực
tuyến:
www.marinvotes.org
Địa điểm và giờ cũng
sẽ được in trên Hướng
Dẫn Cung Cấp Thông
Tin Cho Cử Tri.

• Bầu cử sơ bộ ngày 7 tháng 6 năm 2022
• Fairfax
• Larkspur
• Mill Valley
• Novato
• San Anselmo
• San Rafael
• Sausalito
• Tiburon
• Marin City
• San Geronimo
• Bolinas
• Point Reyes

Voter Education and Outreach Advisory Committee(VEOAC)
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o Nhắc cử tri về các cuộc bầu cử sắp diễn ra và chia sẻ thông điệp phi đảng
phái quan trọng của Ban Bầu Cử

Bộ công cụ Tiếp cận
o Bộ công cụ Tiếp cận bao gồm:
o Thông điệp và đồ họa thể hiện chu trình bầu cử
o Video PSA
o Danh Sách Những Câu Hỏi Thường Gặp Về Bầu Cử

Gói bưu phẩm Trực tiếp

o Hai gói bưu phẩm trực tiếp được gửi cho tất cả các cử tri đã đăng ký và
hiện hoạt của quận Marin

Quảng cáo
o Các xuất bản phẩm, truyền hình và mạng lưới radio trong toàn quận,
cấp độ khu vực và đặc thù theo ngôn ngữ
o Thông cáo báo chí
o Mạng xã hội
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Tiếp Cận Ngôn Ngữ
o Hướng Dẫn Cử Tri

o Hội thảo tiếp cận ngôn ngữ: 12:30-1:30 chiều

• Ngày 19 tháng 4 - Hội thảo tiếng Việt Nam tại Community Action
Marin
• Ngày 21 tháng 4 - Hội thảo tiếng Tây Ban Nha tại Community
Action Marin
• Ngày 22 tháng 4 - Hội thảo tiếng Trung Quốc tại Civic Center,
Room 143D

o Tùy Chọn Bỏ Phiếu

o Lá phiếu mẫu đã được dịch sẵn sẽ được sử dụng để tham khảo khi bỏ
phiếu chính thức
o Thông báo được dịch sẵn trong Hướng Dẫn Cung Cấp Thông Tin Cho
Cử Tri của Quận
o Cán sự trung tâm bỏ phiếu song ngữ
o Gọi điện cho Ban Bầu Cử để được hỗ trợ phiên dịch
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Tiếp Cận Cử Tri Bị Khuyết Tật
o Hướng Dẫn Cử Tri

o Hội thảo khả năng tiếp cận

• Ngày 20 tháng 4 – 12:30-1:30 chiều tại Vivalon, Caboose Room

o Tùy Chọn Bỏ Phiếu

o Remote Accessible Vote by Mail(RAVBM)

• Cho phép mọi cử tri tải xuống, đánh dấu và in lá phiếu của họ
tại nhà.

o Tùy Chọn Trung Tâm Bỏ Phiếu

• Thiết Bị Đánh Dấu Bỏ Phiếu Có Thể Sử Dụng Được
• Quầy bỏ phiếu dành cho người đi xe lăn, kính lúp, bút viết có phần
cầm bút dễ cầm
• Bỏ phiếu cạnh lề đường
• Marin Access cung cấp dịch vụ chuyên chở (415-454-0902)
• Các định dạng thay thế và phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu khi có
yêu cầu
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Những Điều Cần Nhớ Đối Với Cuộc Bầu Cử
Tháng 6
Hãy Đăng Ký Để Bỏ Phiếu!

oĐăng ký, kiểm tra hoặc cập nhật trạng thái của quý vị
tại địa chỉ RegisterToVote.ca.gov.

oThời hạn là ngày 23 tháng 5. Sau đó, đăng ký và bỏ phiếu ở bất kỳ Trung
tâm Bỏ phiếu nào tại Marin.

Đăng ký sử dụng Where’s My Ballot?

oTheo dõi lá phiếu của quý vị trong từng bước của quá
trình. Đăng ký tại địa chỉ WheresMyBallot.sos.ca.gov.
oNhận thông báo tự động qua email, SMS (văn bản) hoặc cuộc
gọi thoại về lá phiếu của quý vị
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Quý vị có thắc mắc?
Tìm hiểu thêm thông tin tại địa chỉ MarinVotes.org
Đổng lý Văn phòng Bang California trang nói về Đạo
Luật Về Quyền Lựa Chọn Của Cử Tri
Ban Bầu Cử Quận Marin
Gọi điện đến số điện thoại miễn phí (833) 644-2061
hoặc 711 (Dịch vụ Chuyển tiếp CA)
Email Elections@MarinCounty.org

