
 

 

  
 

 
 

               
                   

                  
                 

                 
                  

 
   

  
   

      
    

 
       

    
      

      
        

    
    

    
 

      
        
       

         
   

     
    

     
    

      
 

      
     

      
     

     
       

KẾ  HOẠCH ĐIỀU HÀNH BẦU CỬ  QUẬN FRESNO  
HIỆU CHỈNH LẦN THỨ NHẤT 

Tháng Tám, 2020 

Giới thiệu: Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử của Quận Fresno được đề ngày tháng Mười 
Một, 2019. Kế hoạch này được sử dụng để tiến hành Kỳ Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ tháng 
Ba, 2020. Hiệu Chỉnh Lần Thứ Nhất này là cần thiết để cập nhật Kế Hoạch vì nó liên quan 
đến Kỳ Bầu Cử Tổng Thống tháng Mười Một, 2020. Nói chung, những thay đổi trong kế 
hoạch này liên quan đến Bệnh Dịch COVID-19, vốn đã gây ra những thay đổi về thủ tục 
bầu cử trên toàn tiểu bang. Những thay đổi trong kế hoạch này được liệt kê ở đây: 

A. NGÔN NGỮ: Trước đây, Quận Fresno được yêu cầu phải dịch thông điệp và thông 
tin cử tri sang tiếng Tây Ban Nha, tiếng Punjab, tiếng Hmong, tiếng Trung, tiếng Hàn, 
tiếng Khmer, tiếng Việt và tiếng Tagalog. Tiếng Lào đã được bổ sung vào danh sách 
ngôn ngữ cho Quận Fresno. Mọi danh sách các ngôn ngữ khác nhau trong Kế Hoạch 
giờ sẽ có tiếng Lào. 

B. TRUNG TÂM BẦU CỬ: Tất cả các Trung Tâm Bầu Cử sẽ mở cửa trong bốn ngày, từ 
ngày 31 tháng Mười đến hết ngày 3 tháng Mười Một. Sẽ không có Trung Tâm Bầu Cử 
11 Ngày nào. Bất cứ khi nào có thể, các địa điểm Trung Tâm Bầu Cử được sử dụng 
vào tháng Ba, 2020 sẽ được sử dụng lại. Một số địa điểm không khả dụng và một số 
địa điểm quá nhỏ để cho phép cách ly xã hội cần thiết. Dự kiến khoảng 10 địa điểm sẽ 
thay đổi. Quận sẽ sử dụng các địa điểm thay thế đại khái trong cùng khu vực bất cứ khi 
nào có thể. Một danh sách địa điểm Trung Tâm Bầu Cử mới sẽ có trên trang mạng và 
được gửi qua thư đến mọi cử tri trong Hướng Dẫn Thông Tin cho Cử Tri của Quận. 

C. COVID-19: Các biện pháp phòng ngừa sẽ được áp dụng tại tất cả các Trung Tâm 
Bầu Cử để tạo ra môi trường an toàn cho nhân viên và cử tri. Trang thiết bị bầu cử sẽ 
được bố trí để khuyến khích cách ly xã hội. Cử tri sẽ được yêu cầu xếp hàng cách nhau 
sáu foot, điều này có nghĩa là cử tri có thể sẽ chờ ở bên ngoài Trung Tâm Bầu Cử nếu 
cần thiết. Tấm che và màn chắn kéo lên bằng nhựa acrylic sẽ được lắp tại các trạm làm 
việc để ngăn cách nhân viên và cử tri. Tất cả các nhân viên sẽ đeo khẩu trang hoặc 
tấm che mặt. Cử tri sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang và khẩu trang sẽ được cung cấp 
cho các cử tri chưa có. Trang thiết bị sẽ được làm vệ sinh thường xuyên. Chất khử 
trùng tay sẽ được cung cấp cho các cử tri đi vào và ra khỏi Trung Tâm Bầu Cử. Bất cứ 
khi nào có thể, cửa sẽ được để mở để lưu thông không khí. 

D. THÙNG NỘP LÁ PHIẾU: Sẽ bổ sung thêm Thùng Nộp Lá Phiếu trên toàn Quận. 
Quận Fresno được yêu cầu phải có 32 Thùng Nộp Lá Phiếu. Ngoài 43 địa điểm Thùng 
Nộp Lá Phiếu được sử dụng trong tháng Ba, 2020, sẽ bổ sung thêm khoảng 20 Thùng 
Nộp Lá Phiếu để có tổng cộng 63 Thùng Nộp Lá Phiếu. Cử tri sẽ được khuyến khích sử 
dụng Thùng Nộp Lá Phiếu để gửi lại lá phiếu của mình. Một danh sách địa điểm Thùng 
Nộp Lá Phiếu mới sẽ có trên trang mạng và được gửi qua thư đến mọi cử tri cùng với 



 

 

     
  

 
     
  

       
      

    
 

   
  

  
    

   
  

 
                

                  
                 

                
 

     
  

 
 

   
        

  
   
  

 

lá phiếu. Các địa điểm Thùng Nộp Lá Phiếu cũng sẽ được liệt kê trong Hướng Dẫn 
Thông Tin cho Cử Tri của Quận. 

E. BỘ CÔNG CỤ VCA/THÔNG TIN LIÊN LẠC: Bộ Công Cụ VCA đã được cập nhật và 
có trên trang mạng của Quận. Thông điệp khác sẽ tiếp tục được cập nhật khi cần. Mọi 
cử tri đã ghi danh có tham gia bầu cử sẽ nhận được hai bưu phẩm về quy trình bỏ 
phiếu. Bưu phẩm thứ nhất dự kiến được gửi qua thư vào đầu tháng Tám, 2020, và bưu 
phẩm thứ hai sẽ vào tuần thứ ba của tháng Chín, 2020. 

F. HỘI THẢO: Do Sắc Lệnh Thống Đốc N-67-20, các Hội Thảo Song Ngữ đang được 
lên lịch cho tháng Tám và tháng Chín, 2020 sử dụng hội nghị truyền hình. Tài liệu 
PowerPoint mới đã được phát triển cho các Hội Thảo Song Ngữ và đang được dịch. 
Tài liệu PowerPoint này sẽ có sẵn trong Bộ Công Cụ. Các nhóm riêng biệt được 
khuyến khích sử dụng tài liệu PowerPoint này để giúp các thành viên cộng đồng hiểu 
quy trình bỏ phiếu. 

Do Sắc Lệnh Thống Đốc N-67-20, một Hội Thảo Cộng Đồng Khuyết Tật cũng sẽ được tổ 
chức sử dụng hội nghị truyền hình. Hội thảo này được tổ chức vào ngày 24 tháng Chín, 
2020. VAAC (Uỷ Ban Cố Vấn Tiếp Cận Cử Tri) và các tổ chức làm việc với cộng đồng 
khuyết tật sẽ được khuyến khích tổ chức lại hội thảo này trong nội bộ tổ chức mình. 

G. ỦY BAN: Quận sẽ tiếp tục tổ chức họp qua hội nghị truyền hình thường xuyên cho 
VAAC và LAAC (Ủy Ban Cố Vấn Tiếp Cận Ngôn Ngữ) phù hợp với Sắc Lệnh Thống 
Đốc N-67-20. 

H. RAVBM: Dự Luật Hạ Viện 860, được lập chương vào ngày 18 tháng Sáu, 2020, 
cung cấp Bầu Bằng Thư Dễ Tiếp Cận Từ Xa cho mọi cử tri muốn sử dụng dịch vụ này 
trong tổng tuyển cử toàn tiểu bang vào tháng Mười Một, 2020. Thông điệp về tính sẵn 
có của RAVBM sẽ được cập nhật trên trang mạng, truyền thông xã hội và Hướng Dẫn 
Thông Tin cho Cử Tri của Quận. 


