
TRUNG TÂM BẦU CỬ 
Trong năm 2020, Quận Los Angeles sẽ chuyển các 
địa điểm bỏ phiếu thành trung tâm bầu cử. Mô 
hình mới này sẽ cho phép người đi bầu bỏ phiếu 
tại gần như tất cả trung tâm bầu cử trong Quận 
hành chính LA trong giai đoạn 11 ngày.

-   Đa số các trung tâm bầu cử sẽ mở trong 11 
ngày

-   Tất cả các trung tâm bầu cử sẽ mở 
ít nhất 4 ngày, tính cả Ngày Bầu Cử

-   1000 trung tâm bầu cử trên khắp 
Quận LA

-   Cư Dân thành phố LA có thể bầu cử 
ở bất kỳ trung tâm nào trong Quận LA.

-   Dữ liệu danh sách điện tử thực tại cho phép 
ghi danh cùng ngày

-   Thả Phiếu Bầu Bằng Thư
Lịch trong ngày Bầu Cử*
7 giờ sáng đến 8 giờ tối
(Truy cập LAVote.net để xem thời gian chính xác ở mỗi 
trung tâm)

Để tìm trung tâm bầu cử gần nhất, truy cập 
LAVote.net

GHI DANH BẦU CỬ
Bạn có thể Ghi Danh bầu cử ở California nếu 
bạn:

-   Công dân Hoa Kỳ

-   Ít nhất 18 tuổi hoặc hơn vào hoặc trước 
Ngày Bầu Cử

-   Không trong tù/ đặc xá vì một trọng tội

Bạn có thể Ghi Danh bầu cử trước ở California 
nếu bạn:

-   16 hoặc 17 tuổi

-   Công dân Hoa Kỳ

Thiếu niên ở California nếu Ghi Danh bầu cử 
trước thì đơn Ghi Danh sẽ có hiệu lực ngay khi họ 
18 tuổi. 

CÁCH GHI DANH
-   Truy cập RegisterToVote.ca.gov để 

hoàn thành đơn Ghi Danh online.
-   Gọi (800) 815-2666 chọn #2
-   Hoàn thành đơn Ghi Danh cử tri cung 

cấp ở hầu hết các tòa nhà của thành 
phố Los Angeles, của bang, hoặc của 
liên bang.

KHI NÀO GHI DANH
Hạn cuối cho đơn Ghi Danh cử 
tri là 15 ngày trước bầu cử. Ghi 
Danh cùng ngày có thể có ở địa 
điểm bầu cử cho đến hết ngày 
bầu cử. 
(Tùy thuộc vào sự thay đổi ở luật lệ trong bang).

Cập nhật đơn Ghi Danh bầu cử nếu bạn:
-   Di chuyển đến một địa chỉ khác
-   Chuyển tên
-   Thay đổi đảng chính trị
-   Hoàn thành án phát trọng tội và không còn 

trong thời gian đặc xá
-   Muốn nhận tài liệu bầu cử chính thức trong 

một ngôn ngữ khác.

BẦU CỬ BẰNG THƯ/ BẦU CỬ BẰNG THƯ 
VĨNH VIỄN
Cử tri có thể bỏ phiếu bầu bằng thư thay vì phải 
đến điểm bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử

Để yêu cầu phiếu Bầu Bằng Thư:
-   Hoàn thành đơn Bầu Bằng Thư ở mặt sau của 

tờ phiếu mẫu. 

Để trở thành cử tri bầu bằng thư vĩnh viễn:
-Truy cập LAVote.net để hoàn thành đơn online
-Hoàn thành đơn Ghi Danh cử tri và đánh dấu 

“có” ở mục 7.
Phiếu bầu bắt đầu được gửi ra 29 ngày trước ngày 
bầu cử

Gửi lại Phiếu Bầu Bằng Thư
-   Gửi Phiểu Bầu Bằng Thư với 

phong bì đã được trả phí 
trước.

-   Thả phiếu tại bất kỳ Trung 
Tâm Bầu Cử hay hộp Thư 
Bầu Cử nào.

Để tìm địa điểm bầu cử hoặc 
nơi bỏ Phiếu Bầu Bằng Thư gần nhất, truy cập 
LAVote.net

HỖ TRỢ TIẾP CẬN  
VSAP được thiết kế để tất cả 
có thể dễ dàng tiếp cận và sử 
dụng. Cử tri dù với độ tuổi, lý lịch, khuyết tật, hay 
hạn chế ngôn ngữ đều sẽ có một trải nghiệm bầu 
cử dễ dàng, riêng tư, và độc lập.

Để nhận thêm thông tin chi tiết, gọi: 
(213) 978-0444 or TTY (213) 485-2121.

Hỗ trợ Ngôn Ngữ
Tài liệu Bầu Cử được cung cấp trong các ngôn  
ngữ sau:

(Hỗ trợ ngôn ngữ bằng giọng nói cũng được cung cấp 
trong những tiếng sau.)

THỨ TỰ TRONG LÁ PHIẾU 
Năm 2020, các vị trí của thành phố sẽ được đặt 
ở đầu là phiếu

Vị trí trong Hội Đồng Quận
Số chẵn 

Vị trí thành viên trong Hội Đồng trường học 
LAUSD
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Ngày cuối cùng để ghi danh 
Ngày 18 tháng 2 năm 2020

*Bởi ngày lễ ngày 17 tháng 2 năm 2020

Ngày cuối cùng để gửi thư yêu cầu phiếu bầu 
Bằng Thư từ Quận hành chính LA.  

Ngày 25 tháng 2 năm 2020

Ngày đầu tiên trung tâm bầu cử mở 
Ngày 22 tháng 2 năm 2020

NGÀY 3 THÁNG 3 NĂM 2020

BẦU CỬ 
SƠ BỘ

Ngày cuối cùng để ghi danh 
Ngày 19 tháng 10 năm 2020

Ngày cuối cùng để gửi thư yêu cầu phiếu bầu 
Bằng Thư từ Quận hành chính LA.

Ngày 24 tháng 10 năm 2020

Ngày đầu tiên trung tâm bầu cử mở
Ngày 23 tháng 10 năm 2020

NGÀY 3 THÁNG 11 NĂM 2020

TỔNG
TUYỂN CỬ

Ghi Danh Bầu Cử tại RegisterToVote.ca.gov

VOTE



Theo dõi chúng tôi trên Mạng Xã Hội
@LACityClerk
#LACityVotes  #iVoteLA

VĂN PHÒNG THƯ KÝ THÀNH PHỐ 
Holly L. Wolcott, Thư Ký Thành Phố
Petty Santos, Cán Bộ Điều Hành
Jinny Pak, Trưởng Ban Bầu Cử

Dịch Vụ bởi Thư Ký Thành Phố
-  Khu vực cải thiện kinh doanh
-  Trung Tâm Lưu Trữ Hồ Sơ Thành Phố
-  Các Cuộc Họp và Hội Nghị của Hội Đồng 

Thành Phố
-  Các cuộc Bầu Cử của Thành Phố
-  Dịch vụ Công Cộng và Hội Đồng

Văn Phòng Thư Ký Thành Phố
Ban Bầu Cử
555 Ramirez Street, Space 300
Los Angeles, CA 90012
(213) 978-0444  |  (888) 873-1000
(800) 994-8683 (Đường dây nóng đa ngôn ngữ) 
clerk.election@lacity.org (Thư điện tử) 
Clerk.LACity.org/Elections

Cách tiệp cận mới xoay quanh 
các trung tâm bầu cử dành cho 
Quận hành chính Los 
Angeles, Giải pháp 
bầu cử dành cho tất 
cả (VSAP) được phát 
triển bởi Bộ phận 
Đăng ký- Quản Lý 
Dữ Liệu/ Thư Ký 
Quận năm 2009 
để điều chỉnh lại 
hệ thống bầu cử 
và thích ứng với tính 
phức tạp và gia tăng 
nhanh của cử tri.

Mô hình bầu cử mới sẽ 
giúp chúng ta tránh 
việc dựa vào danh 
sách cử tri được in 
trước, thay vì đó có 
thể truy cập thông 
tin cử tri ngay tại thời 
điểm đó, giúp việc 
ghi danh cùng ngày trở nên 
rất dễ dàng.

VOTING SOLUTIONS FOR ALL PEOPLE

BẦU CỬ.
THEO CÁCH HOÀN 
TOÀN MỚI.

Bầu ở bất kỳ trung 
tâm bầu cử nào trên 
khắp Quận LA

Đầy đủ dịch vụ hỗ trợ 
ngôn ngữ và mở rộng 
khả năng tiếp cận

11 ngày để bỏ phiếu 
ở hầu hết tất cả trung 
tâm bầu cử

Dữ liệu điện tử về 
danh sách cử tri tại 
thời điểm đó cho 
phép việc ghi danh 
cùng ngày 

Bầu Cử Qua Thư dễ 
dàng hơn với hơn 150 
địa điểm thả phiếu.

CÁCH TIẾP CẬN MỚI XOAY QUANH 
TRUNG TÂM BẦU CỬ CHO LOS ANGELES

Để biết thêm thông tin, truy cập VSAP.lavote.net

2020

ĐƠN GIẢN. AN TOÀN. TIỆN LỢI.THIẾT BỊ ĐÁNH DẤU PHIẾU HOÀN TOÀN MỚI 
CHO QUẬN HÀNH CHÍNH LOS ANGELES

BẤT KỲ CỬ TRI NÀO 
CŨNG CÓ THỂ DÙNG 
11 NGÀY ĐỂ ĐI BẦU

CÁC TRUNG TÂM BẦU CỬ Ở QUẬN LA
BẦU CỬ BẰNG THƯ DỄ DÀNG

Có Thể Tùy Chỉnh
Thiết Bị Cảm Ứng

Hòm Phiếu 
Tích Hợp

Bàn Phím 
Xúc Giác
Kèm Theo 
Giọng Đọc 

HƯỚNG DẪN 

CHO CỬ TRI

2020 VĂN PHÒNG THƯ KÝ THÀNH PHỐ

THÀNH PHỐ LOS ANGELES


