
TRỞ THÀNH MỘT NHÂN VIÊN BẦU CỬ

Nhân Viên Bầu Cử đóng một vai trò thiết yếu trong các cuộc bầu cử và trong nền dân chủ 
của chúng ta. Họ là những thành viên cộng đồng đáng tin cậy, là những người hỗ trợ trải 

nghiệm bỏ phiếu trực tiếp trên khắp Quận Los Angeles.

TRÁCH NHIỆM:
• Tham dự khóa đào tạo Nhân Viên Bầu Cử (Có trả 

tiền)
• Hỗ trợ việc mở/đóng Trung Tâm Bầu Cử
• Hỗ trợ cử tri suốt cả ngày
• Phục vụ từ 4-10 ngày

ĐÒI HỎI:
• Cung cấp bằng chứng tiêm chủng ngừa COVID-19
• Công dân Hoa Kỳ và đã ghi danh bỏ phiếu ở 

California HOẶC là Thường Trú Nhân Hợp Pháp
• 18 tuổi trở lên (trừ khi tham gia Chương Trình Nhân 

Viên Bầu Cử cho Sinh Viên)

QUÝ VỊ CÓ THỂ TRỞ THÀNH NHÂN VIÊN BẦU CỬ BẰNG CÁCH: 
1. Truy cập: LAVOTE.GOV/electionworker
2. Quét mã QR 
3. Gọi số (800) 815-2666, Chọn mục 7

Tuyên Bố Khước Từ Trách Nhiệm: Nhân Viên Bầu Cử phải tuân thủ các hạn chế pháp lý áp dụng đối với họ bao gồm nhưng không giới hạn đến, các lệnh cấm, các hạn chế áp dụng 
đối với tội phạm tình dục đã đăng ký hoặc bất kỳ lệnh cấm hoặc giới hạn nào khác đối với sự hiện diện của họ tại các địa điểm bỏ phiếu và phải thông báo cho Quận ngay lập tức 
nếu họ bị cấm phục vụ tại địa điểm bỏ phiếu được chỉ định của họ. Nhân Viên Bầu Cử phải tuân theo tất cả các quy lệnh, huấn lịnh, quy chế, quy tắc, quy định, giao thức, chính sách 
và thủ tục hiện hành do chính quyền Liên bang, tiểu bang và địa phương yêu cầu hoặc bởi Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quận liên quan đến COVID-19. Điều này bao gồm, nhưng 
không giới hạn, yêu cầu người nộp đơn cung cấp bằng chứng về việc tiêm chủng COVID-19. Nếu quý vị cần sự hỗ trợ của Nhân Viên Bầu Cử, hãy gọi (800) 815-2666, chọn mục 7.

LUÔN CẦN NGƯỜI
NÓI SONG NGỮ!

12400 Imperial Hwy. Norwalk, CA 90650

PHÒNG VĂN KHỐ/CHÁNH LỤC SỰ
QUẬN LOS ANGELES

KIẾM ĐƯỢC ĐẾN $1,180




