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Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris Chris Hollins Ra Mắt Kế Hoạch 23 Điểm S.A.F.E.
Trước Các Cuộc Bầu Cử Chung Kết Sơ Bộ Tháng 7
(Houston, TX) – Hôm nay, Giám Đốc Nha Hành Chánh Hollins đã công bố S.A.F.E., một loạt khởi xướng 23 điểm mạnh
mẽ để đảm bảo Các Cuộc Bầu Cử Chung Kết Sơ Bộ Tháng 7 và Cuộc Tổng Tuyển Cử Tháng 11 bảo đảm, an toàn, dễ
tiếp cận, công bằng và hiệu quả. Cấu trúc của khởi xướng là để giải quyết các thách thức trong việc điều hành một
cuộc bầu cử trong đại dịch bệnh toàn cầu chưa từng có trong lịch sử thông qua việc cân nhắc kỹ lưỡng về an toàn của
cử tri và nhân viên phòng phiếu và đổi mới các cách làm việc thông thường để bầu phiếu có hiệu quả hơn.
Ông Giám Đốc Nha Hành Chánh Chris Hollins nói: “Kể từ khi nhậm chức vào Ngày 1 Tháng 6, tôi đã dành hai tuần đầu
tiên để học hỏi, gặp gỡ nhân viên và các những người có cùng mối quan tâm và lập ra các nhóm làm việc tận tâm để
giải quyết những thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt khi chúng ta bước vào Tháng 7 và Tháng 11. Thông qua
các cuộc thảo luận này, chúng tôi đã khai triển S.A.F.E. để trao đổi với các cử tri và nhân viên về những gì họ có thể
trông đợi tại các phòng phiếu. Cam kết của tôi với tất cả các cư dân của Quận Hạt Harris là tổ chức một cuộc bầu cử
bảo đảm, an toàn và công bằng trong Tháng 7 này và một lần nữa vào Tháng 11. Văn phòng này sẽ làm mọi thứ có thể
để mọi cử tri của Quận Hạt Harris có tiếng nói bình đẳng tại các phòng phiếu và giúp quý vị yên tâm rằng lá phiếu bầu
của quý vị sẽ được tính.
Thêm thông tin về 23 điểm khởi xướng S.A.F.E. dưới đây:
AN TOÀN (SAFE) là cam kết của chúng tôi với các cử tri rằng quý vị có thể thực hiện quyền bầu cử mà không gây nguy
hiểm cho sức khỏe của quý vị. Chúng tôi sẽ:
1. Cung cấp Đồ Dùng Bảo Vệ Cá Nhân cho tất cả các nhân viên phòng phiếu và các cử tri, những người cần nó;
2. Tối ưu hóa các sơ đồ sắp xếp của các địa điểm bầu cử cho an toàn và giữ khoảng cách với mọi người; và
3. Thúc đẩy và tối đa hóa việc bầu cử bằng thư trong giới hạn của pháp luật.
Cuộc bầu cử của chúng ta sẽ được ĐẢM BẢO (SECURE). Đó là cuộc bầu cử của chúng ta – không phải của ai khác —và
chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ sự giả mạo này. Chúng tôi sẽ:
4. Đảm bảo an ninh cho các hệ thống bầu phiếu và máy móc của chúng tôi; và
5. Đáp ứng tích cực đối với bất kỳ báo cáo nào về sự đe dọa của cử tri, ép buộc hoặc gian lận.
Cuộc bầu cử của chúng ta sẽ được DỄ DÀNG TIẾP CẬP (ACCESSIBLE). Các cử tri của Quận Hạt Harris có thể bầu phiếu
tại nhiều địa điểm bầu cử hơn và có thể thực hiện một cách nhanh chóng và thuận tiện. Chúng tôi sẽ:
6. Sử dụng dữ liệu để tăng số lượng và tối ưu hóa vị trí của các địa điểm bầu cử;
7. Mua đủ máy móc bổ sung từ các nơi khác và cung cấp cho chúng sự hỗ trợ kỹ thuật đặc biệt;

8. Phân bổ các máy móc tại các địa điểm bầu cử dựa theo mô hình lưu thông cử tri đã biết trước và số cử tri dự kiến
sẽ đi bầu phiếu;
9. Báo cáo chính xác thời gian chờ đợi tại các phòng phiếu trên toàn Quận Hạt trong thời gian Bầu Cử Sớm và vào
Ngày Bầu Cử;
10. Cho tăng số giờ bầu phiếu trong thời gian Bầu Cử Sớm;
11. Đảm bảo khả năng tiếp cận cho những người Khuyết Tật (ADA) tại các địa điểm bầu cử của Quận Hạt; và
12. Tăng bầu phiếu tại lề đường và có khả năng giới thiệu việc bầu phiếu từ trong xe (drive-thru).
Cuộc bầu cử của chúng ta sẽ được CÔNG BẰNG (FAIR). Mọi cử tri của Quận Hạt Harris đều có quyền đến các phòng
phiếu như nhau, và lá phiếu bầu của quý vị là tiếng nói của quý vị trong nền dân chủ của chúng ta. Chúng tôi sẽ:
13.
14.
15.
16.
17.

Tăng cường việc tiếp cận tới tất cả các cử tri và các hội đoàn mà bình thường bị gạt ra khỏi quá trình dân chủ;
Tìm kiếm và kết hợp thông tin hồi đáp từ những người có cùng mối quan tâm;
Đếm mọi phiếu bầu và đảm bảo tính chính xác của các kết quả bầu cử;
Giảm thời gian báo cáo kết quả vào Ngày Bầu Cử; và
Chủ động liên lạc với các cử tri bầu phiếu tạm thời về cách làm sao cho lá phiếu bầu của họ có thể được tính.

Và cuộc bầu cử của chúng ta sẽ có HIỆU QUẢ (EFFICIENT). Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các nguồn lực đã sẵn sàng để
các cuộc bầu cử của chúng ta diễn ra suông sẻ mặc dù những điều kiện chưa từng thấy hiện nay. Chúng tôi sẽ:
18. Tuyển dụng nhiều nhân viên phòng phiếu hơn để làm việc tại các địa điểm bầu cử trong thời gian Bầu Cử Sớm và
vào Ngày Bầu Cử;
19. Huấn luyện các nhân viên phòng phiếu và làm rõ các quy trình hoạt động tiêu chuẩn để làm việc an toàn và hiệu
quả trong các tình huống hiện tại;
20. Chuẩn bị các nguồn lực trong việc dự đoán việc bầu cử bằng thư của các cử tri trong Quận Hạt Harris tăng lên;
21. Đặt các chỉ số hiệu suất chính (KPIs) tại chỗ để đo lường sự sẵn sàng của chúng tôi trong việc đảm bảo cuộc bầu cử
AN TOÀN (S.A.F.E.) cho các cử tri của Quận Hạt Harris;
22. Tối ưu hóa cách sắp đặt lá phiếu để cho phép các cử tri bầu phiếu nhanh hơn; và
23. Mua sắm thế hệ tiếp theo của các máy bầu phiếu để dung sau năm 2020.
Cuộc bầu cử đầu tiên dưới quyền của Giám Đốc Nha Hành Chánh Hollins điều hành sẽ là Cuộc Bầu Cử Chung Kết Sơ Bộ
2020. Thời gian Bầu Cử Sớm cho cuộc bầu cử này sẽ từ Ngày 29 Tháng 6 cho đến Ngày 10 Tháng 7, và Ngày Bầu Cử là
vào Ngày 14 Tháng 7.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang mạng HarrisVotes.com và theo dõi trên các phương tiện truyền thông xã
hội như @harrisvotes trên Twitter, Facebook, và Instagram.
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