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PHÒNG VĂN KHỐ/CHÁNH LỤC SỰ 
QUẬN LOS ANGELES

Vẫn còn thắc mắc? Liên lạc với Ban Truyền Thông của Phòng Văn Khố tại số (562) 462-2833

TRUYỀN THÔNG TẠI TRUNG TÂM BẦU CỬ

Truyền Thông Có Thể Chụp Ảnh và Quay Video của:
• Mặt ngoài của Thiết Bị Đánh Dấu Lá phiếu (BMDs) trong khi được sử dụng
• Bên trong của BMD nếu không có người sử dụng
• Nội thất của Trung Tâm Bầu Cử
• Cử tri và/hoặc Nhân Viên Bầu Cử với sự cho phép của họ
• Nhân Viên Bầu Cử, Phó Cảnh Sát Trưởng và các nhân viên khác của Quận đang xử lý và/

hoặc vận chuyển các lá phiếu trong túi đựng, xe đẩy và xe cộ của chính phủ
• Tiến hành các cuộc phỏng vấn cử tri - phải được sự cho phép của cử tri và phải được tiến

hành bên ngoài, cách lối vào Trung Tâm Bầu Cử ít nhất là 25 feet (25 bộ Anh)

Truyền Thông Không Thể Chụp Ảnh và Quay Video của:
• Bên trong Thiết Bị Đánh Dấu Lá Phiếu (BMD) khi có cử tri chiếm dụng
• Các lá phiếu đã bầu trước khi chúng được chuyển vào bên trong BMD (điều này vi

phạm quyền riêng tư của cử tri)
• Cử tri và/hoặc Nhân Viên Bầu Cử mà không có sự cho phép của họ
• Phỏng vấn cử tri bên trong Trung Tâm Bầu Cử
• Phỏng vấn Nhân Viên Bầu Cử

Đến thăm một Trung Tâm Bầu Cử
Khoảng thời gian bỏ phiếu và Ngày Bầu Cử là một thời gian thú vị. Các phóng viên, nhà báo và 
các đại diện truyền thông khác nhau có thể đến bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào để chụp ảnh và 
quay video về các hoạt động bỏ phiếu với sự đồng ý trước.

Các thành viên truyền thông phải liên lạc mediainfo@rrcc.lacounty.gov trước khi đến một Trung 
Tâm Bầu Cử.

Hướng dẫn về COVID-19:

• Khẩu trang rất được khuyến khıćh
• Duy trı ̀giãn cách xã hội 6 feet (2 mét)
• Mọi cuộc phỏng vấn phải được thực hiện bên ngoài

Thông Tin Bổ Sung
• Kết quả của Đêm Bầu Cử sẽ có tại LAVOTE.GOV. Kết quả đầu tiên sẽ bao gồm phiếu Bầu 

bằng Thư và các lá phiếu của Trung Tâm Bầu Cử nhận được trước Ngày Bầu cử. Các kết quả 
này sẽ được công bố vào khoảng 8:15 tối. Kết quả sẽ được cập nhật trên trang mạng theo quy 
trình liền lạc khi các lá phiếu của Trung Tâm Bầu Cử từ Ngày Bầu cử được nhận, xử lý và 
phân loại.

• Các hoạt động được hiểu là “Vận Động Tranh Cử*” bị cấm trong vòng 100 feet (100 bộ Anh) 
tính từ Trung Tâm Bầu Cử.

*Vận Động Tranh Cử: Thực hành năng nổ việc bảo đảm phiếu bầu cho một ứng cử viên hoặc dự luật trên lá phiếu trong một cuộc bầu cử.




