GIẢI PHÁP BẦU CỬ CHO MỌI NGƯỜI

TÍNH TIẾP
CẬN

Thiết kế lấy con người làm trung tâm giúp cho
việc bỏ phiếu đơn giản, dễ dàng cho người
sử dụng, và dễ tiếp cận cho mọi người.

Trải nghiệm bỏ phiếu mới ở Quận Los Angeles được thiết kế trực
quan và dễ tiếp cận cho mọi cử tri. Những thay đổi cách tân đem lại
cho mọi cử tri bất kể tuổi tác, lý lịch, tình trạng khuyết tật hoặc ngôn
ngữ một trải nghiệm bỏ phiếu riêng tư và độc lập mà vẫn đơn giản và
thuận tiện.
LỰA CHỌN LINH HOẠT
Cử tri sẽ có thể bỏ phiếu tại bất kỳ trung tâm bầu cử nào trên toàn Quận trong một giai
đoạn bầu cử lên đến 11 ngày. Tất cả các thiết bị bỏ phiếu tại trung tâm bầu cử đều
hoàn toàn dễ tiếp cận.

LÁ PHIẾU MẪU TƯƠNG TÁC (ISB)
ISB là một lựa chọn thuận tiện cho cử tri muốn đánh dấu trước các lựa chọn của mình ở nhà,
bằng một thiết bị cá nhân với các công cụ ưa thích. ISB tạo ra một Thẻ Phòng Phiếu - giống
như thẻ lên máy bay. Tại trung tâm bầu cử, cử tri quét Thẻ Phòng Phiếu để chuyển các lựa
chọn của mình sang Dụng Cụ Đánh Dấu Lá Phiếu (BMD). Sau đó, họ có thể xem lại và thay
đổi phiếu bầu của họ trước khi bỏ phiếu.

DỤNG CỤ ĐÁNH DẤU LÁ PHIẾU (BMD)
BMD giúp cho cử tri dễ dàng tùy chỉnh trải nghiệm bỏ phiếu để phù hợp với nhu cầu của
mình. Cử tri có thể điều chỉnh cài đặt trên BMD bao gồm độ tương phản giao diện của
người dùng, cỡ chữ, góc nhìn màn hình, và âm lượng và tốc độ.
Bốn cách thức giao diện cho người dùng khiến mọi cử tri được dễ dàng bỏ phiếu riêng
tư và độc lập.

Chạm

Chạm + Âm thanh

Tương tác với màn
hình cảm ứng

Tương tác với màn hình cảm
ứng và nghe hướng dẫn qua
tai nghe

Bộ điều khiển + Âm
thanh

A/B hoặc Cổng Chuyển
Mạch Kép

Tương tác với bộ điều khiển
bằng xúc giác với ký hiệu Braille
và dây có thể điều chỉnh và nghe
hướng dẫn qua tai nghe

Tương tác với thiết bị cá nhân của
quý vị. Sử dụng cổng có sẵn cho thiết
bị kỹ thuật trợ giúp, xem các tương
tác trên màn hình và nghe hướng dẫn
qua tai nghe

Để biết thêm thông tin, vào VSAP.lavote.net

