ĐẠO LUẬT LỰA CHỌN CỦA CỬ
TRI CALIFORNIA
Hiện Đại Hóa Trải Nghiệm Bỏ Phiếu vào năm 2020

Hiện tại

Inka
Vote

BỎ PHIẾU SỚM

MỘT CỬ TRI

MỌI CỬ TRI

MỘT NGÀY

11 NGÀY

MỘT ĐỊA ĐIỂM

MỌI ĐỊA ĐIỂM

MỘT THIẾT BỊ

Tương lai

MỌI THIẾT BỊ

Cử tri chỉ có thể bỏ phiếu tại
một địa điểm vào một ngày
trong thời gian từ 7 giờ sáng
đến 8 giờ tối

Cử tri có thể bỏ phiếu tại
bất kỳ trung tâm bầu cử nào
trên toàn Quận

Dụng cụ bỏ phiếu lỗi thời và
không dễ tiếp cận cho nhiều
cử tri; hạn chế ở mức một
thiết bị mỗi địa điểm

Dụng cụ bỏ phiếu hoàn toàn
dễ tiếp cận có sẵn tại mọi
trung tâm bầu cử; mọi thiết bị

Chỉ được bỏ phiếu sớm tại
một số địa điểm hạn chế
trong Quận

11

NGÀY

Có 11 ngày để bỏ phiếu tại các
trung tâm bầu cử trên toàn
Quận

Danh sách cử tri bằng giấy
được in trước và thường
đòi hỏi cần in thêm

Danh sách cử tri dạng điện tử
truy cập dữ liệu theo thời gian
thực và cho phép ghi danh
trong cùng ngày

Bầu Bằng Thư (VBM) khó
sử dụng cho nhiều người
không có sẵn địa điểm nhận
phiếu bầu bằng thư

VBM dễ tiếp cận và dễ sử
dụng hơn với trên 150 địa
điểm nhận phiếu bầu bằng thư
có sẵn trên toàn Quận

Trải nghiệm bỏ phiếu ở California đã lỗi thời và rất cần được hiện đại hóa. Cử tri
nên được bỏ phiếu vào thời gian, tại địa điểm và theo cách họ muốn. Đạo Luật Lựa
Chọn của Cử Tri California là một bước quan trọng để đạt được các mục tiêu này.

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

