THÔNG CÁO BÁO
CHÍ
ÐỂ PHỔ BIẾN NGAY
MARK A. LUNN
Thý Ký-Vãn Thý, Cõ Quan Ðãng Ký Cử Tri
Quận Ventura
Thý Ký kiêm Vãn Thý
800 S. Victoria Ave., Ventura CA 93009
http://www.venturavote.org

LIÊN LẠC: Miranda Nobriga
Nhân Viên Thông Tin Công Cộng
ÐIỆN THOẠI: (805) 654-3649

Ngày 3 tháng Mýời Hai, 2021
Cõ Quan Ðãng Ký Cử Tri Quận Ventura Tổ Chức Phiên Ðiều Trần Công Khai Từ Xa về
Dự Thảo Kế Hoạch Quản Lý Bầu Cử vào ngày 15 tháng Mýời Hai
(Ventura) - Cõ Quan Ðãng Ký Cử Tri Quận Ventura sẽ tổ chức một buổi ðiều trần công khai từ xa về
Dự Thảo Kế Hoạch Quản Lý Bầu Cử (EAP) vào ngày 15 tháng Mýời Hai, 2021, theo sự chuyển ðổi
sắp tới của Quận sang Ðạo Luật Lựa Chọn của Cử Tri California (VCA) cho cuộc bầu cử sắp tới vào
tháng Sáu, 2022. Có sẵn thông dịch viên cho các ngôn ngữ sau: Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog,
tiếng Trung, tiếng Việt và tiếng Gujarati.
Dự thảo EAP ðã ðýợc soạn sau một loạt các cuộc họp cộng ðồng ðể thu thập phản hồi về mô hình
bỏ phiếu mới sẽ hiện ðại hóa cách thức bỏ phiếu của cý dân Quận Ventura. Dự thảo EAP ðýợc ðãng
trên mạng bằng tất cả các ngôn ngữ bắt buộc tại VenturaVote.org dýới biểu týợng “Ðạo Luật Lựa
Chọn của Cử Tri California”.
Bất kỳ ý kiến khuyến nghị nào về Dự thảo EAP phải ðýợc gửi trýớc ngày 15 tháng Mýời Hai. EAP
sửa ðổi sẽ ðýợc ðãng trên mạng tại VenturaVote.org vào ngày 25 tháng Mýời Hai. Thời gian lấy ý
kiến công chúng cho Dự Thảo EAP sửa ðổi bắt ðầu từ ngày 25 tháng Mýời Hai và kết thúc vào ngày
8 tháng Giêng. Kế hoạch cuối cùng sẽ ðýợc chính thức thông qua và ðệ trình lên Ngoại Trýởng
California ðể phê duyệt vào ngày 10 tháng Giêng, 2022.
Tham dự cuộc họp Zoom!
Ngày: Ngày 15 tháng Mýời Hai, 2021
Thời gian:

3 giờ 30 chiều.

Tham gia bằng máy ðiện toán hay máy cầm tay
• Xin ghé vào:

https://us06web.zoom.us/j/84007567998
• ID cuộc họp: 840 0756 7998
• Sử dụng nút "Raise Hand" (Giõ Tay) ðể thông

báo cho ngýời ðiều hành rằng quý vị muốn
ðóng góp ý kiến.

Tham gia qua ðiện thoại
• Bấm số: 1-669-900-6833
• ID cuộc họp: 840 0756 7998
• Bấm *9 ðể thông báo cho ngýời ðiều hành

rằng quý vị muốn ðóng góp ý kiến.

Ðể ðýợc tạo ðiều kiện thuận lợi cho ngýời khuyết tật, vui lòng gọi (805) 654-2664 (ðiện thoại) hoặc
gửi email tới Elections.Outreach@Ventura.org ít nhất nãm ngày làm việc trýớc buổi ðiều trần theo
lịch. Vãn phòng Ðãng Ký Cử Tri Quận Ventura sẽ cố gắng hết sức ðể ðáp ứng các yêu cầu nhận
ðýợc trong quãng thời gian ít hõn nãm ngày làm việc.
Quý vị có thể xem thêm thông tin về VCA trên trang mạng tại https://www.sos.ca.gov/election/voterschoice-act hoặc bằng cách gọi cho Ban Bầu Cử theo số (805) 654-2664.
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