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TUYÊN BỐ của Giám Đốc Nha Hành Chánh Chris Hollins trong việc Quyết Định Của Tòa Án Về Việc
Tước Quyền Bầu Cử Của Những Cử Tri Bị Đau Ốm và Bị Cách Ly
Hơn 10,000 Các Cư Dân Quận Hạt Harris Đã Xét Nghiệm Dương Tính với COVID-19 sau Ngày 2 Tháng 7

(Houston, TX) – Vào Thứ Sáu, Ngày 10 Tháng 7, một Thẩm Phán Tòa Án Khu Vực Quận Hạt Harris
đã từ chối yêu cầu của Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Hạt Chris Hollins trong việc cho phép các
cử tri đã xét nghiệm dương tính với bệnh COVID-19, đang chờ kết quả xét nghiệm bệnh COVID-19,
hoặc đã tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 và đang tự cách ly được bầu phiếu qua thư trong Cuộc
Bầu Cử Chung Kết Sơ Bộ Tháng 7 thông qua các phương cách khẩn cấp. Hơn 10,000 các cư dân
Quận Hạt Harris đã xét nghiệm dương tính với bệnh COVID-19 sau hạn chót nộp đơn xin Bầu Cử
Bằng Thư vào Ngày 2 Tháng 7, với hàng ngàn người xét nghiệm đang chờ kết quả hoặc đã tiếp xúc
với bệnh nhân và đang tự cách ly.
Quý vị có thể xem kết quả từ tuyên bố sau đây của Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris
Chris Hollins:
“Tiểu Bang Texas đang trải qua một đợt tăng vọt của các trường hợp được xác nhận đã nhiễm
bệnh COVID-19 và đã nhập viện. Do đó, ngày càng nhiều các cử tri trong Quận Hạt Harris bị cách
ly sẽ phải đối mặt với quyết định khó khăn trong việc bị tước quyền Hiến Pháp về bầu cử hoặc vi
phạm lệnh cách ly của họ, gây nguy hiểm đến sức khỏe và sự an toàn của các cử tri và các nhân
viên phòng phiếu khác. Điều này là không thể chấp nhận được. Quyết định của Tòa Án từ chối các
cử tri hội đủ điều kiện quyền bầu cử của họ bằng các phương pháp khẩn cấp khi Tiểu Bang không
bảo vệ sức khỏe cộng đồng là một sự thất vọng nặng nề. Quyền bầu cử là điều cần thiết để duy trì
nền dân chủ của chúng ta, đặc biệt là vào thời điểm rất nhiều các cử tri trong Quận Hạt Harris khao
khát được nói lên tiếng nói của họ.”
###

