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Tiếp Cận Cộng Đồng

Các Tùy Chọn Bỏ Phiếu

Các Cuộc Bầu Cử
Chúng tôi đang đi đầu trong việc tiếp cận cử tri và những nỗ lực cam kết với cộng đồng 
của chúng tôi trải dài khắp quận Orange. Từng bước một, sự tận tâm để thu hút các cử 
tri theo những cách thức mới lạ và độc đáo của chúng tôi đảm bảo người dân biết được 
quy trình bỏ phiếu và các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. 

Chúng tôi là người dẫn đầu khi nhắc đến những chương trình tiếp cận cử tri – chẳng 
hạn như là chương trình học sinh bầu cử MyBallot, Nhóm Công Tác Bầu Cử Cộng Đồng 
(CEW), Học Viện Bầu Cử, Street Team, Fleet, và các sự kiện Booth – và nhiều hơn nữa. 

Để tìm hiểu cách chúng tôi có thể hợp tác với cộng đồng của quý vị  
xin truy cập ocvote.com/outreach

Việc bầu cử không nên phức tạp. Đó là lí 
do tại sao chúng tôi làm việc chăm chỉ để 
đơn giản hóa quy trình này, đồng thời duy 
trì những sự bảo hộ thích đáng để đảm 
bảo sự tin tưởng của cử tri. Chúng tôi đã 
phát triển các công cụ để quý vị xác nhận 
thông tin trong hồ sơ cử tri và theo dõi lá 
phiếu của mình từ đầu đến cuối. Ngoài 
ra, khi cuộc bầu cử kết thúc, quý vị có thể 
xem các kết quả, bản đồ, và dữ liệu cập 
nhật từng phút để giúp quý vị theo dõi 
tiến độ của các cuộc tranh cử mà quý vị 
quan tâm. 

Để có tổng quan đầy đủ về các dịch 
vụ mà chúng tôi cung cấp xin truy cập 
ocvote.com/elections

Các cuộc bầu cử không còn là một sự kiện diễn ra chỉ trong một ngày. Việc bỏ phiếu bắt đầu một tháng trước bất kỳ ngày 
bầu cử nào. Hãy tận dụng lợi thế này để tránh tình trạng tắc nghẽn – từ việc bầu cử tại nhà, lái xe ngang qua để hoàn trả 
lá phiếu, các tùy chọn bỏ phiếu trực tiếp, hoàn trả lá phiếu qua Dịch Vụ Bưu Chính Hoa Kỳ, hoặc tự mình gửi trả lá phiếu 
bầu cử của quý vị cho chúng tôi – lựa chọn là của quý vị. 

Để có danh sách đầy đủ về các tùy chọn bỏ phiếu xin truy cập ocvote.com/options
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Lá Phiếu của Quý Vị
Công việc số 1 của tôi là đảm bảo rằng chúng tôi tiến hành các cuộc bầu cử công 
bằng và xác đáng cho các công dân của Quận Orange. Chứa đựng trong trách nhiệm 
lớn lao này là sự chú trọng của chúng tối đối với an ninh, cải tiến, hiệu quả, và minh 
bạch trong cuộc bầu cử.
 
Chúng tôi sẽ tiếp tục tranh đấu để giữ vững lời hứa rằng chúng tôi thực hiện cam kết 
của mình để bảo vệ lá phiếu của quý vị, ủng hộ các quyền lợi của cử tri và tiến hành 
trong một môi trường cởi mở.
 
Có rất nhiều yếu tố cấu thành nghĩa vụ đó – từ chính sách và thủ tục của chúng tôi 
đến trải nghiệm của quý vị khi bỏ phiếu – và vô vàn những điều khác. Hơn tất thảy, 
trách nhiệm lớn lao nhất của chúng tôi là đếm lá phiếu của quý vị và để tiếng nói của 
quý vị được lắng nghe.
 
Neal Kelley
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri
Quận Orange, CA

Thật dễ dàng và tin cậy
BẦU CỬ

Thông Tin Liên Lạc

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange 
1300 South Grand Avenue, Building C
Santa Ana, CA 92705
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Trách Nhiệm của Chúng Tôi Phần lớn trách nhiệm của chúng tôi là làm việc chăm chỉ về an ninh bầu cử, đó là một 
phần cực kỳ quan trọng trong hoạt động của chúng tôi. Đã có rất nhiều lưu ý về các 
vấn đề liên quan đến sự chính trực của lá phiếu bầu cử, hệ thống ghi danh cử tri, và 
đảm bảo tình trạng hội đủ điều kiện của cử tri. 

Quận Orange đã tích cực ban hành các biện pháp an ninh để bảo vệ các cuộc bầu cử 
của chúng ta. Chúng tôi tin rằng một “vành đai an ninh” chủ động là rất quan trọng để 
bảo vệ hàng triệu lá phiếu bầu cử ở Quận Orange trong mỗi chu kỳ bầu cử. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung các nguồn lực của mình vào việc bảo vệ các hệ thống 
bầu cử và bảo mật bầu cử tổng thể của chúng tôi. Chúng tôi vẫn giữ cam kết và tự 
hào về sự tham gia của chúng tôi ở vị trí tiên phong trong việc hoạch định bảo mật 
bầu cử và kiểm toán sau cuộc bầu cử. 

Để tìm hiểu thêm, hãy xem tài nguyên chuyên sâu về việc hoạch định bảo
 mật của chúng tôi tại ocvote.com/security


