
HỆ THỐNG BỎ PHIẾU BẰNG THƯ QUA ĐƯỜNG BƯU 
ĐIỆN DỄ TIẾP CẬN (AVBM) Ở QUẬN SACRAMENTO

Tất cả các cử tri đã đăng ký ở Quận Sacramento sẽ nhận được lá phiếu qua đường bưu điện trong vòng 29 
ngày trước Ngày Bầu Cử.

Những cử tri có nhu cầu có thể sử dụng hệ thống Bỏ Phiếu Bằng Thư qua Đường 
Bưu Điện Dễ Tiếp Cận (AVBM):

AVBM không phải là hình thức “bỏ phiếu trên Internet”. Cử tri phải in và gửi lại lá phiếu đã 
đánh dấu của mình.

Tải xuống, đánh dấu và in lá phiếu ở nhà
Sử dụng công nghệ hỗ trợ của riêng quý vị để đọc và đánh dấu lá phiếu
Chọn ngôn ngữ cho lá phiếu của quý vị

Lợi Ích và Tính Năng của AVBM:

Đối với cử tri khuyết tật:
Đường Dây Nóng Bỏ Phiếu của Tổ Chức Quyền Người Khuyết Tật California: +1 (888) 569-7955

vbm@saccounty.gov
+1 (800) 762-8019

XEM MẶT SAU ĐỂ BIẾT CÁC BƯỚC BỎ PHIẾU TỪ NHÀ DỄ TIẾP CẬN VỚI AVBM 

AVBM là Hệ Thống Bỏ Phiếu Bằng Thư qua Đường Bưu Điện Dễ Tiếp Cận dựa trên web, 
đáp ứng các yêu cầu của tiểu bang và liên bang.

Tiếp Cận Lá Phiếu:
Hệ thống đánh dấu lá phiếu tự động bật, dễ tiếp cận
Cung cấp cho cử tri lá phiếu chính xác theo hình thức Bỏ Phiếu Bằng Thư qua Đường Bưu 
Điện một cách bảo mật
Cử tri có thể tải xuống, đánh dấu và in lá phiếu

Khả Năng Tiếp Cận:
AVBM tương thích với tất cả các trình đọc màn hình chính, công tắc phản hồi xúc giác, phụ đề 
chi tiết và hệ thống điều khiển bằng hơi thở

Quyền Riêng Tư của Cử Tri:
Đảm bảo quyền riêng tư của cử tri bằng cách cho phép cử tri đánh dấu lá phiếu một cách độc 
lập mà không cần lưu trữ hoặc chuyển các mục lựa chọn dưới bất kỳ hình thức nào

Khả Năng Tương Thích:
Có thể chạy trên bất kỳ trình duyệt web nào hiện hành
Tận hưởng trải nghiệm người dùng nhanh chóng và có tính tương tác mà không bắt buộc phải 
tải xuống và cài đặt phần mềm
Có thể truy cập từ máy tính để bàn hoặc máy tính bảng

Quý vị có thể tiếp cận lá phiếu của mình bất cứ lúc nào trước 8 giờ tối Ngày Bầu Cử!



1. Đề nghị cung cấp liên kết truy cập lá phiếu AVBM

2.  Đánh dấu lá phiếu của quý vị

3. Xem xét và in lá phiếu của quý vị

HOW TO VOTE FROM HOME

4. Dán kín và ký tên vào phong bì đựng lá phiếu

5. Gửi lại lá phiếu của quý vị
Bằng Thư Qua Đường Bưu Điện – phong bì của quý vị sẽ 
bao gồm cả cước bưu phí trả trước
Tại thùng bỏ lá phiếu bất kỳ ở Quận Sacramento
Tại Trung Tâm Bỏ Phiếu bất kỳ ở Quận Sacramento

Đối với cử tri khuyết tật:
Đường Dây Nóng Bỏ Phiếu của Tổ Chức Quyền Người Khuyết Tật California: +1 (888) 569-7955

vbm@saccounty.gov
+1 (800) 762-8019

Liên hệ với văn phòng bầu cử theo số điện thoại: 916-875-6155, qua địa chỉ email 
vbm@saccounty.gov hoặc truy cập trang web của chúng tôi để tiếp cận lá phiếu của quý vị 
bằng mã QR bên dưới.

Sử dụng liên kết truy cập để mở lá phiếu của quý vị. Xem xét và đánh dấu lá phiếu trên máy 
tính cá nhân của quý vị, kết hợp sử dụng công nghệ hỗ trợ riêng nếu cần.

Kiểm tra lá phiếu của quý vị và điều chỉnh. Tải xuống và in lá phiếu của quý vị.

Gấp lá phiếu đã in của quý vị và cho vào phong bì màu hồng đã trả cước bưu phí rồi dán kín. 
Nếu quý vị sử dụng phong bì tự gấp thủ công, hãy in và gấp mẫu phong bì, sau đó dán kín các 
cạnh để hoàn thiện phong bì của quý vị. Ký tên vào phong bì trước khi gửi đi.

CÁCH BỎ PHIẾU TỪ NHÀ DỄ TIẾP CẬN VỚI AVBM


