
DỊCH VỤ CÓ TRỢ NĂNG
Theo luật của California, bất kỳ cử tri nào cần giúp đỡ trong việc bỏ phiếu đều có quyền yêu cầu sự 
hỗ trợ. Nhân viên bầu cử có thể cung cấp việc trợ giúp hoặc cử tri có thể chọn một người theo sự 
lựa chọn của họ.

Nếu quý vị không thể tự đánh dấu lá phiếu của mình, quý vị có thể chọn tối đa hai người để giúp 
quý vị bỏ phiếu. Những người này không thể là chủ lao động của quý vị, đại diện của chủ lao động 
hoặc lãnh đạo hoặc đại diện liên đoàn lao động của quý vị.
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THIẾT BỊ TRỢ NĂNG ĐÁNH DẤU LÁ PHIẾU

TRUNG TÂM BẦU CỬ CÓ TRỢ NĂNG BẦU BẰNG THƯ CÓ TRỢ NĂNG

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ 
có trợ năng, hãy truy cập 
LAVOTE.GOV hoặc quét mã QR

Bộ tai nghe cho 
các hướng dẫn 
bằng âm thanh

Bộ điều khiển xúc 
giác với nhãn chữ nổi

Cổng A/B hoặc
chuyển đổi kép

Màn hıǹh cảm ứng 
có thể điều chın̉h 

12400 Imperial Hwy. Norwalk, CA 90650 LAVOTE.GOV

PHÒNG VĂN KHỐ/CHÁNH LỤC SỰ
QUẬN LOS ANGELES

Cử tri có thể điều chỉnh các cài đặt trên BMD bao gồm giao diện cho người sử dụng, độ tương 
phản, kích thước văn bản, góc màn hình, âm lượng và tốc độ âm thanh.

Phiếu Bầu bằng Thư có Tıńh Trợ Năng cho 
phép cử tri có khả năng truy cập, đọc và đánh 
dấu các lá phiếu của họ một cách riêng tư và 
độc lập trên các thiết bị cá nhân của họ.

Trung Tâm Bầu Cử cung cấp lối vào, bãi 
đậu xe, và bỏ phiếu ở lề đường có tıńh 
trợ năng.




