
SƠ LƯỢC VỀ ĐIỀU HÀNH 
Khi đại dịch COVID-19 đưa ra nhiều thách thức không có tiền lệ, văn phòng của tôi đã cam kết điều 
hành các cuộc bầu cử minh bạch, bảo mật trong khi vẫn thành công duy trì các hướng dẫn về sức khỏe 
công cộng từ Trung Tâm Phòng Ngừa và Kiểm Soát Dịch Bệnh và từ các viên chức địa phương và tiểu 
bang 
Cho Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt ở Thành Phố Westminster vào Ngày 7 Tháng Tư, 2020, lệnh của 
Thống Đốc đưa ra các chỉ dẩn để tổ chức bầu cử theo thình thức bầu cử hoàn toàn qua thư đã được ban 
hành sau khi các tài liệu bầu cử đã được gửi qua bưu điện cho các cử tri. Văn phòng của tôi đã phản ứng 
nhanh chóng để điều hành hiệu quả hoạt động của chúng tôi tuân theo lệnh này, bao gồm sự hủy bỏ 
việc đích thân đến bỏ phiếu, đóng cửa văn phòng của chúng tôi không tiếp công chúng, giữ khoảng cách 
vật lý, và thông báo công khai cho công chúng về các thay đổi này. Có được kinh nghiệm từ việc đã 
nhanh chóng chuyển hướng để điều chỉnh việc điều hành bầu cử, chúng tôi đã chuẩn bị tốt để tổ chức 
thành công Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt ở Thành Phố Santa Ana vào Ngày 19 Tháng Năm, 2020 theo 
cách bầu cử hoàn toàn qua thư khi Thống Đốc ban hành một Sắc Lệnh tương tự. Ngoài ra, văn phòng 
của tôi đã có thể tiếp tục áp dụng các biện pháp bảo vệ sức khỏe công chúng trong lúc đếm lại phiếu 
bầu của Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt ở Thành Phố Westminster và các kiểm toán giới hạn rủi ro 
trong Tháng Năm và Tháng Sáu năm 2020. 
Với kinh nghiệm của chúng tôi qua việc tổ chức hai cuộc bầu cử trong môi trường COVID-19 và việc 
chuẩn bị cho cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống vào Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020, Báo Cáo COVID-
19 này sẽ cung cấp tổng quan cơ bản về những thay đổi cần thiết để tổ chức bầu cử an toàn trong khi 
vẫn duy trì các dịch vụ đầy đủ cho cử tri đảm bảo sự minh bạch và trung thực. Báo cáo này sẽ trình bày 
cách mà Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange sẽ áp dụng như sau: 

• Giảm từ 11 ngày xuống 5 ngày cho việc đích thân đến bỏ phiếu tại các Trung Tâm Bầu Cử. 

• Áp dụng các biện pháp cho an toàn và sức khỏe được thiết kế để giữ an toàn cho Nhân Viên 
Dịch Vụ Khách Hàng tại Trung Tâm Bầu Cử và các cử tri theo các tiêu chuẩn sức khỏe công cộng 
của quận và tiểu bang. 

• Các bước mà cử tri có thể thực hiện để đảm bảo rằng họ bỏ phiếu và gửi trả phiếu bầu của họ 
được an toàn. 

• Việc hỗ trợ các ngôn ngữ bổ sung cho giáo dục và tiếp cậnn được quy định theo Bộ Luật Bầu Cử 
Đoạn 14201.  

Tôi khẳng định lại một lần nữa sự cam kết của tôi để ưu tiên việc bảo vệ sức khỏe và an toàn cho cử tri 
và nhân viên trong khi vẫn cung cấp sự tiếp cận để bỏ phiếu theo cách minh bạch và công bằng có tính 
trung thực. 

Trân trọng, 
 

Neal Kelley 
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri  
Quận Orange, CA  



Số Liệu Hỗ Trợ cho việc Giảm Số Ngày Đích Thân Đến Bỏ Phiếu từ 11 
Ngày xuống 5 Ngày 
Trong Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ Ngày 3 Tháng Ba, 2020, Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange (OCROV) 
đã tổ chức chức cuộc bầu cử đầu tiên của sở trong toàn quận theo hình thức Trung Tâm Bầu Cử. Một 
phân tích về số lượng cử tri bỏ phiếu đã cho thấy rằng việc chuyển giao sang Trung Tâm Bầu Cử đã được 
tiếp nhận tích cực bởi cử tri. Trên thực tế, tỉ lệ cử tri bỏ phiếu cho cuộc bầu cử này (50.1%) là con số cao 
nhất kể từ cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ từ năm 2000. Thêm vào đó, 82% cử tri đăng ký bỏ phiếu bầu 
qua thư so với 18% lựa chọn đích thân đến bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu. 

 

Khi so sánh với các cuộc bầu cử lớn trước đây, các khuynh hướng cho thấy rằng bầu qua thư đang trở 
nên phổ biến hơn và được cử tri tận dụng ngay cả trước đại dịch COVID-19. 

 

Cho dù có ít người đích thân đến bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu, các cử tri vẫn sử dụng sự lựa chọn của 
họ để bỏ phiếu ở bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào và trong những ngày trước Ngày Bầu Cử. Một số ít cử tri 
đã đến Trung Tâm Bầu Cử trong bảy ngày đầu tiên để bỏ phiếu sớm và đa số chờ cho đến cuối tuần cuối 
cùng trước Ngày Bầu Cử để bỏ phiếu bầu của họ. Có một vài sự giải thích như là chờ đợi cho các hoạt 
động chính trị diễn ra và cảm giác khẩn cấp khi những ngày cuối cùng để bỏ phiếu đến gần kề. 



 

Do sự không chắc chắn về những gì sẽ thay đổi giữa lúc này và Ngày Bầu Cử, OCROV chủ động thực hiện 
các bước và phân tích các thói quen của cử tri nhằm phục vụ cho cử tri một cách tốt nhất để cung cấp 
một trải nghiệm bỏ phiếu tích cực. Căn cứ vào việc phân tích thói quen của cử tri, OCROV yêu cầu được 
miễn trừ từng phần để chỉ tổ chức Trung Tâm Bầu Cử trong bốn ngày trước Ngày Bầu Cử cho mục đích 
cân bằng việc hỗ trợ đích thân đến bỏ phiếu và giảm tối đa những sự tiếp xúc không cần thiết cho nhân 
viên của Trung Tâm Bầu Cử khi có yêu cầu tối thiểu về việc đích thân đến bỏ phiếu. 

 
  



Các Biện Pháp Tốt Nhất cho An Toàn và Sức Khỏe tại Trung Tâm Bầu Cử 
Cho dù có sẵn các quy định hiện nay do dịch COVID-19, quy trình tuyển chọn trụ sở đã luôn ưu tiên cho 
các trụ sở có các phòng lớn. Với các hướng dẫn về khoảng cách vật lý, nhu cầu đảm bảo các không gian 
lớn là quan trọng để đảm bảo sự an toàn cho nhân viên và cử tri. Trong giai đoạn tuyển chọn ban đầu, 
OCROV sẽ làm việc chặt chẽ với các đối tác ở thành phố và các cơ quan công cộng để xác định các trụ sở 
có thể sử dụng. 

Ngoài việc tìm kiếm các phòng bỏ phiếu có diện tích lớn, OCROV cũng sẽ tìm kiếm các trụ sở có bãi đậu 
xe rộng rãi để đáp ứng các sự lựa chọn cho việc lái xe ngang qua để bỏ phiếu, điều này hỗ trợ cho việc 
giữ khoảng cách vật lý và tạo ra nhiều cơ hội cho cử tri gửi trả phiếu bầu của họ. Thêm vào đó, các trụ sở 
cũng có thể cung cấp không gian rộng bên ngoài lối vào của phòng bỏ phiếu cũng có thể được cân nhắc 
vì điều này cho phép cử tri duy trì được khoảng cách vật lý thích hợp trong khi xếp hàng chờ. OCROV 
cũng sẽ cân nhắc liệu các trụ sở này có các quy trình hoặc hướng dẫn cho COVID-19 được ấn định trước, 
chẳng hạn như điều chỉnh số lượng người tối đa trong các phòng bỏ phiếu mà chúng tôi đang tuyển 
chọn. 

Vì những rủi ro gia tăng bởi dịch COVID-19, OCROV sẽ tiếp tục tránh sử dụng các trụ sở là nơi ở hoặc 
cung cấp dịch vụ cho những người có rủi ro cao đối với COVID-19, chẳng hạn như các trụ sở là nơi cư trú 
cho người cao niên. OCROV cũng có ý định loại trừ các trường học ra khỏi quy trình tuyển chọn trụ sở và 
tiếp tục cam kết giữ an ninh cho các khuôn viên trường và thay vào đó chúng tôi tập trung vào các văn 
phòng của học khu. Tuy nhiên, OCROV sẽ tiếp tục tiến hành việc đặt các Trung Tâm Bầu Cử ở các khuôn 
viên trường cao đẳng cộng đồng, cao đẳng, và đại học. 

Bài trí của Trung Tâm Bầu Cử sẽ cần phải lưu ý về các nhu cầu tiếp cận của cử tri, đạt được sự tương 
thích về các kích cỡ và hình dạng khác nhau của mỗi địa điểm bỏ phiếu, và không gian tối thiểu theo yêu 
cầu để cho phép duy trì khoảng cách vật lý giữa quầy, trong khu vực xếp hàng, và trong toàn bộ không 
gian bỏ phiếu. 

Trong cả hai phần đào tạo thực tế và trực tuyến, CSRs sẽ được hướng dẫn cách làm vệ sinh và tẩy trùng 
đúng cách cho Trung Tâm Bầu Cử và thiết bị bỏ phiếu. Điều này không những sẽ chuẩn bị cho CSRs thực 
hiện các công việc trong thời gian làm việc ở Trung Tâm Bầu Cử, mà điều này cũng sẽ bảo đảm vệ sinh 
cho thiết bị đào tạo cho người CSR kế tiếp và những lớp đào tạo thực tế sau đó. 

Quy trình mở và đóng cửa trung tâm bầu cử cũng sẽ được thực tập trong chương trình đào tạo trực 
tiếp, vì vậy thiết bị đào tạo sẽ được làm vệ sinh thường xuyên. CSRs cũng sẽ được thông báo về việc 
thường xuyên lau những khu vực thường được sử dụng hoặc các bề mặt hay tiếp xúc trong ngày. Điều 
này bao gồm, nhưng không hạn chế, tay cầm, bút cảm ứng, bàn đăng ký, quầy bỏ phiếu, và các màn 
hình. Vai trò của mỗi CSR đang trong ca làm việc là luôn sẵn sàng để làm vệ sinh các bề mặt thường 
được tiếp xúc để duy trì môi trường cho sức khỏe và toàn trong khi đào tạo và tại các Trung Tâm Bầu 
Cử. 

CSRs sẽ được tập huấn để tuân theo một lịch trình làm vệ sinh và khử trùng theo các quy định chỉ định 
các khu vực để khử trùng, khi nào sẽ làm như vậy, số lần và các dụng cụ được sử dụng để làm vệ sinh. 
Một danh mục kiểm tra hằng ngày sẽ được cung cấp cho CSRs để sử dụng mỗi ngày trong khoảng thời 
gian bỏ phiếu. 



Để bảo vệ các cử tri là những người có thể có rủi ro cao, các bề mặt thường xuyên được tiếp xúc và các 
quầy bỏ phiếu sẽ được quy định được khử trùng thường xuyên giữa những lần sử dụng. Điều này bao 
gồm các vật dụng được tiếp xúc thường xuyên như là: ePollbooks, bút cảm ứng, tay vịn, tay nắm cửa, 
thiết bị để điều chỉnh, máy in, bàn máy in, tai nghe và thiết bị điều khiển bằng xúc giác trên BMDs, và các 
quầy bỏ phiếu. Viết sử dụng một lần và đồ bọc sử dụng một lần cho cho tai nghe sẽ được cung cấp để 
mỗi cử tri có thể tiếp cận một thiết bị sạch sẽ và chưa qua sử dụng. 

Theo Đạo Luật Bầu Cử §14201, OCROV được quy định cung cấp các phiếu bầu tham khảo được biên dịch 
qua tiếng Tagalog, tiếng Ba Tư, tiếng Nhật, tiếng Hindi, và tiếng Gujarati sẽ có sẵn ở các khu bầu cử được 
xác định. Các phiếu bầu tham khảo được biên dịch sẽ được đặt trong tập hướng dẫn ở trên bàn tại mỗi 
Trung Tâm Bầu Cử và các bản sao sẽ có sẵn như là hướng dẫn tham khảo cho các cử tri. Thêm vào việc 
có phiếu bầu tham khảo được biên dịch tại một Trung Tâm Bầu Cử, các cử tri là những người thể hiện 
mong muốn nhận tài liệu bầu cử được biên dịch là một trong các ngôn ngữ được xác định và ghi danh 
tại một địa chỉ thuộc khu bầu cử được xác định thì họ sẽ được gửi qua bưu điện một phiếu bầu tham 
khảo được biên dịch. Do dịch COVID-19, các phiếu bầu tham khảo được biên dịch sẽ được ép laminate 
để có thể lau chùi dễ dàng và khử trùng giữa những lần sử dụng. 

Thêm vào đó, OCROV sẽ áp dụng những điều sau tại các địa điểm Trung Tâm Bầu Cử để bảo vệ những 
người có thể có rủi ro cao đối với COVID-19:  

• Các vật dụng bảo vệ cá nhân cho CSRs (nước rửa tay tiệt trùng, bao tay, khẩu trang che mặt, tấm 
che mặt, khăn giấy)  

• Tăng cường bảng hiệu giải thích về quy tắc giữ khoảng cách vật lý trong khi ở bên ngoài và bên 
trong các Trung Tâm Bầu Cử  

• Tăng cường các cơ hội bỏ phiếu ở lề đường (ở nơi có thể làm)  

• Các cơ hội lái xe ngang qua để bỏ phiếu bầu vào thùng  

• Cung ứng đồ làm vệ sinh để hỗ trợ việc khử trùng định kỳ cho tất cả thiết bị bỏ phiếu bao gồm 
tất cả những thiết bị điều chỉnh (điều này có thể bao gồm khăn lau khử trùng, khăn giấy, thùng 
rác mở bằng cảm ứng, vải được khử trùng) 

• Các đồ vật dùng một lần để giảm tối đa sự tiếp xúc nhiều lần giữa các cử tri (đồ bọc cho tai nghe, 
bút, bìa bảo mật) 

• Nước rửa tay khử trùng sẽ có sẵn  

• Dụng cụ phân phát nhãn dán “I Voted” sẽ loại bỏ việc CSR trao tay nhãn dán này cho cử tri hoặc 
để cuộn nhãn dán ở ngoài cho các cử tri tự lấy  

• Khuyến khích các nguồn thông tin điện tử như là VIG và Phiếu Bầu Mẫu 
 

Như đã mô tả ở trên, OCROV sẽ thực hiện tất cả các điều chỉnh cần thiết trong việc vận hành Trung Tâm 
Bầu Cử để ưu tiên cho sức khỏe và an toàn của nhân viên và cử tri để cung cấp các lựa chọn đích thân 
đến bỏ phiếu bảo mật, dễ dàng sử dụng, và an toàn trong Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống vào 
Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020.Các Lựa Chọn Bỏ Phiếu An Toàn 



Bầu-qua-Thư 
Mỗi cử tri ở California sẽ nhận một phiếu bầu-qua-thư theo Luật 860 của Hạ Viện Tiểu Bang. Quận 
Orange đã tiếp thu thiết bị và cập nhật việc điều hành của quận trong Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ 
Ngày 3 Tháng Ba, 2020 và đã thành công gửi một phiếu bầu qua bưu điện cho mỗi cử tri. OCROV có kinh 
nghiệm và thiết bị cần thiết để làm như vậy một lần nữa cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống vào 
Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020. 

Việc gửi phiếu bầu-qua-thư qua bưu điện sẽ bắt đầu vào Thứ Ba, Ngày 5 Tháng Mười, 2020 và được 
hoàn tất trong vòng năm ngày. Để kiểm tra tình trạng phiếu bầu của họ, các cử tri có thể tận dụng hệ 
thống theo dõi phiếu bầu của OCROV, OC Ballot Express, cho các cập nhật theo thời gian thực là khi nào 
phiếu bầu của họ được rời khỏi OCROV, được nhận bởi Dịch Vụ Bưu Điện Hoa Kỳ, đang được giao đi, 
trên đường trở về OCROV, và kể cả khi phiếu bầu được xử lý và được chấp nhận. Các thông báo có thể 
được nhận bằng email hoặc tin nhắn tùy vào sự lựa chọn của cử tri. 

Phiếu Bầu-Qua-Thư Dễ Dàng Truy Cập Từ Xa 
Việc thông qua Luật 860 của Hạ Viện Tiểu Bang cho phép bất kỳ cử tri nào cũng có thể bầu phiếu của họ 
thông qua hệ thống Bầu-Qua-Thư Dễ Dàng Truy Cập Từ Xa (RAVBM) điều mà trước đây chỉ được hạn 
chế cho cử tri khuyết tật, cử tri ở hải ngoại, và cử tri trong quân đội. Vì vậy, thông điệp cho cử tri sẽ 
được thay đổi để thông báo cho họ về sự lựa chọn bỏ phiếu này. Trong một cuộc bầu cử đặc biệt gần 
đây, thông điệp cho RAVBM đã thay đổi thành: “phiếu Bầu-qua-Thư Dễ Dàng Truy Cập Từ Xa cung cấp 
cho cử tri khuyết tật, những người có bệnh trạng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, và cử tri ở hải ngoại 
sự lựa chọn để yêu cầu phiếu bầu-qua-thư được giao bằng điện tử.” Dù thông điệp này có hiệu quả, 
thông điệp vẫn cần được thay đổi để loại bỏ từ “bệnh trạng” cho cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống 
vào Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020. Điều này sẽ làm rõ sự hiểu lầm rằng một cử tri phải bị cách ly hoặc bị 
nhiễm COVID-19 mới có thể tận dụng lựa chọn bỏ phiếu này. 
 
Điều quan trọng là các cử tri có thể dễ dàng tìm thông tin về RAVBM trên trang mạng của OCROV. 
OCROV đang thử triển khai thông điệp đơn giản hơn sẽ bao gồm bất kỳ thông tin nào được gửi ra liên 
quan đến RAVBM; ví dụ, “Truy cập, in, đánh dấu và gửi qua bưu điện phiếu bầu của quý vị từ nhà bằng 
cách sử dụng RAVBM.” Thông điệp chính xác và rõ ràng sẽ được cung cấp trong Tập Hướng Dẫn Thông 
Tin Cử Tri (VIG), trên trang mạng của chúng tôi, trên cổng RAVBM, và trên các mạng truyền thông xã hội 
của chúng tôi. Các tài liệu truyền thông bổ sung khác, như là các video và tờ rơi có thông tin có thể sẽ 
được triển khai và chia sẻ trên các mạng truyền thông xã hội của OCROV và gửi ra cho các đối tác của 
chúng tôi để tăng cường việc tiếp cận. 
 
Các Thùng Đựng Phiếu Bầu 
Các cử tri có khả năng bỏ phiếu bầu của họ tại hơn 110 thùng đựng phiếu được đặt thuận tiện trong 
toàn Quận Orange và những thùng đựng phiếu này sẽ mở cho công chúng sử dụng 24/7 sau khi phiếu 
bầu được gửi qua bưu điện. Hầu hết các thùng đựng phiếu bầu sẽ được đặt ở cùng các địa điểm mà cử 
tri đã sử dụng trong Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ Ngày 3 Tháng Ba, 2020. Ngoài ra, danh sách của các 
thùng đựng phiếu bầu sẽ được liệt kê trong Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri và trực tuyến tại 
ocvote.com. 

Khi lấy phiếu bầu từ các thùng đựng phiếu, mỗi Nhóm Thu Nhận Phiếu Bầu sẽ mang theo đồ dùng để 
làm vệ sinh Thùng Đựng Phiếu Bầu. Điều này bao gồm nước xịt đa năng để tẩy rửa, cồn isopropyl, khăn 
lau, miếng xốp để làm vệ sinh và găng tay cao su. Các phiếu bầu sẽ được chất lên xe trong khi được quan 



sát bởi cả hai nhân viên. Nhóm này sẽ luôn luôn giữ việc liên lạc qua radio với OCROV khi họ đến và rời 
khỏi địa điểm thùng đựng phiếu. 

Đích Thân Đến Bỏ Phiếu tại các Trung Tâm Bầu Cử 
Những bước mà OCROV đang thực hiện là để tăng cường sức khỏe và sự an toàn tại các địa điểm đích 
thân đến bỏ phiếu, vui lòng xem phần trước đó về Các Biện Pháp Tốt Nhất cho An Toàn và Sức Khỏe tại 
Trung Tâm Bầu Cử. 

  



Bổ sung ngôn ngữ cho việc tiếp cận và truyền thông được quy định 
theo Bộ Luật Bầu Cử California đoạn 14201.  
 
Các cộng đồng đa dạng của Quận Orange nhận được cập nhật tin tức và thông tin từ nhiều nguồn khác 
nhau, gồm có các phương tiện truyền thông cho các ngôn ngữ. OCROV có hẳn một một đội ngũ nhân 
viên toàn thời gian dành riêng cho các cộng đồng ngôn ngữ và là người liên lạc để phát triển các mối 
quan hê với đối tác truyền thông đa ngôn ngữ trong cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Hoa, 
tiếng Việt, tiếng Đại Hàn, tiếng Ba Tư, tiếng Tagalog, tiếng Gujarati, tiếng Hindi, và tiếng Nhật. Thông tin 
về cuộc bầu cử sắp tới và đường dây nóng hỗ trợ miễn phí sẽ được chia sẻ với các đối tác truyền thông 
đa ngôn ngữ. 
 
OCROV đang phát triển một gói chương trình gồm hơn 70 đoạn phim với độ dài và các chủ đề khác nhau 
(được phiên dịch sang các ngôn ngữ quy định). Các đoạn phim sẽ cung cấp thông tin hoặc có tính hướng 
dẫn chẳng hạn như thông báo cho cử tri về ngày bầu cử và các lựa chọn khác nhau cho việc gửi trả phiếu 
bầu. Việc quay phim sẽ diễn ra tại nhiều địa điểm trong khắp Quận Orange, trình bày về cách bố trí mẫu 
của một Trung Tâm Bầu Cử trong khi quan sát việc giữ khoảng cách vật lý và cách mà các cử tri có thể 
bầu phiếu an toàn và gửi trả phiếu bầu của họ. Các đoạn phim sẽ có sẵn phụ đề và có các định dạng dễ 
dàng sử dụng cho cử tri khiếm thính và khiếm thị. Ngoài ra, các đoạn phim sẽ được thuyết minh sang 
tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Hoa, tiếng Hàn, tiếng Tagalog, tiếng Ba Tư, tiếng Gujarati, tiếng 
Hindi, và tiếng Nhật. Nội dung sẽ được cung cấp cho các đối tác truyền thông tổng quát và các đối tác 
truyền thông đa ngôn ngữ. 
 
Để bổ sung việc hỗ trợ trực tiếp cho các cử tri yêu cầu sự trợ giúp ngôn ngữ, hội thảo qua video sẽ có 
sẵn để cung cấp sự hỗ trợ đa ngôn ngữ tại tất cả các Trung Tâm Bầu Cử. Điều này sẽ đảm bảo rằng các 
cử tri cần sự hỗ trợ ngôn ngữ sẽ có thể tương tác với một nhân viên song ngữ được đào tạo là người có 
thể trợ giúp thông qua đối thoại và hướng dẫn qua hình ảnh cho cử tri để họ có thể tham gia vào quy 
trình bỏ phiếu có ý nghĩa, ngay cả khi nếu không có nhân viên song ngữ hiện diện tại Trung Tâm Bầu Cử. 
Việc hỗ trợ qua điện thoại cũng có sẵn tùy vào sự yêu cầu và lựa chọn của cử tri. 
 
Cuối cùng, OCROV sẽ tổ chức các buổi họp song ngữ với các đối tác cộng đồng (bằng tiếng Anh và/hoặc 
bằng ngôn ngữ nếu có thể) theo Đoạn 203 của Đạo Luật về Quyền Bỏ Phiếu và Bộ Luật Bầu Cử Đoạn 
14201 trong tháng Tám và Tháng Chín 2020 để thông báo cho các cộng đồng ngôn ngữ và các thay đổi 
sắp tới về bỏ phiếu và bầu cử cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống vào Ngày 3 Tháng Mười Một, 
2020. Các đối tác cộng đồng đã được xác nhận và việc lập kế hoạch đang được tiến hành trong lúc phát 
hành tài liệu này. 
  



Kết Luận 
Vào lúc phát hành ấn bản này, phần lớn của việc lập kế hoạch đã đang diễn ra, và các thay đổi đang xảy 
ra nhanh chóng khi các cơ quan chính phủ như văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang cung cấp các hướng 
dẫn bổ sung và nhiều điều được biết hơn về COVID-19. Với thời gian hạn chế để đảm bảo các địa điểm 
đích thân đến bỏ phiếu, chuẩn bị thiết bị, và tiếp thu các vật liệu và đồ cung ứng, chúng tôi tin rằng các 
phân tích và nỗ lực của chúng tôi xây dựng cơ sở vững chắc rằng các nhu cầu cho việc đích thân đến bỏ 
phiếu sẽ được đáp ứng thông qua việc điều hành Trung Tâm Bầu Cử hoạt động trong năm ngày ở toàn 
bộ các địa điểm. 
 
Các nỗ lực bổ sung để bảo vệ sức khỏe và an toàn của cử tri và nhân viên sẽ được áp dụng khi các thử 
thách mới phát sinh và tình thế thay đổi. Căn cứ vào những gì được biết và có thể được dự trù, OCROV 
đã tích cực tìm kiếm để khẳng định vị trí của Quận Orange khi đối phó với các thách thức về sức khỏe 
công cộng trong thời điểm khủng hoảng thay đổi nhanh chóng thông qua những điều sau: 
 

• Cung cấp đồ dùng một lần cho việc đích thân đến bỏ phiếu, như là viết, giấy ướt tiệt khử trùng 
và đồ che mặt cho cử tri để tăng cường sức khỏe và an toàn 

• Giao dịch trực tuyến được sắp xếp cho ứng cử viên và công chúng để cung cấp dịch vụ và thông 
tin 

• Phát triển các phương pháp cho công chúng để quan sát một cách an toàn quy trình bầu cử tại 
nhà hoặc tại văn phòng 

• Tạo ra các cơ hội học tập trực tuyến cho nhân viên của Trung Tâm Bầu Cử và định hình lại mô 
hình đào tạo trực tiếp để đáp ứng các hướng dẫn về an toàn và khoảng cách vật lý 

• Tuân theo các quy định về khoảng cách vật lý thông qua các quy định về lối ra vào công cộng, 
tạo các cuộc hẹn có sẵn cho việc trợ giúp 

• Thực thi kế hoạch tiếp cận và truyền thông toàn diện để thông báo cho công chúng về những 
thay đổi trong bỏ phiếu và bầu cử và làm thế nào để bầu phiếu và gửi trả phiếu bầu một cách an 
toàn 

 
Với kinh nghiệm của chúng tôi đã tổ chức hai cuộc bầu cử trong môi trường COVID-19 và việc chuẩn bị 
của chúng tôi cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống vào Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020, chúng tôi tin 
rằng sự uyển chuyển và các điều chỉnh là cần thiết để an toàn tổ chức bầu cử trong khi vẫn duy trì đầy 
đủ các dịch vụ cho cử tri theo cách tuân thủ sự minh bạch và trung thực.  
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