MGA SOLUSYON SA PAGBOTO PARA
SA LAHAT NG MGA TAO
MGA KATANGIAN NG PASILIDAD NG SENTRO NG PAGBOTO
ANG PANGKALAHATANG-IDEYA NG MODELONG SENTRO NG PAGBOTO
Sa taong 2020, ang County ng Los Angeles ay lilipat sa isang bagong modelo ng pagboto na
magpapahintulot sa mga botante na bumoto saan mang lugar ng botohan sa loob ng County.
• Maginhawa, ligtas at mapupuntahan na mga Sentro ng
Pagboto na magagamit ng 11 araw

• Makabagong teknolohiya at
pinakamataas na seguridad

• Mga Lokasyon ng Kahon ng Hulugan ng Pagboto sa
Pamamagitan ng Koreo na magagamit ng 29 na araw

• Nasa-lugar na mga tauhan na
magbibigay ng tulong sa ibat-ibang mga
wika

• Ipinapahintulot ang parehong araw na rehistrasyon ng
botante

MGA INIAATAS NA PAGKAKAROON NG DAAN NG ADA

Lahat ng pasilidad ay dapat na makatugon sa iniaatas ng ADA
kasama ang:
• Madadaanang landas na ADA mula sa kalsada/pampublikong
transportasyon patungo sa harapang pintuan
• 32" luwag na pintuan
• Itinalagang ADA na banyo
• Nasa-lugar na itinalagang paradahan ng ADA

• Walang mga balakid sa loob na makapipigil sa daanan ng upuang de gulong

PAGKAKA-KONEKTA NG KURYENTE
AT NETWORK

Lahat ng silid maliban sa silid imbakan ay
nangangailangang may akses sa saksakan ng
kuryente at internet.
Ang internet akses ay maaaring:
• Hard wired (DSL, Cable, Fiber)
• Wi-Fi
• Mobile broadband wireless (LTE, 4G)

IBA PANG NARARAPAT NA
PAMANTAYANG KAILANGANG
ISAALANG-ALANG

• Nasa-lugar na mga espasyong paradahan na
magagamit
• Maginhawang mapupuntahang pampublikong
transportasyon
• Mga oras ng operasyon
• Mga silid na naii-kandado

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang VSAP.lavote.net

MGA SOLUSYON SA PAGBOTO PARA
SA LAHAT NG MGA TAO
MGA KATANGIAN NG PASILIDAD NG SENTRO NG PAGBOTO
PINAKAMALIIT NA SUKAT SA LOOB
Ang espasyo ay maaaring isang malaking silid o maramihang mga silid, na mas mabuting
magkakatabing mga silid. Ang isang sentro ng pagboto ay binubuo ng 6 na natatanging mga lugar:
• lugar ng linya ng botante/
pilahan ng botante
• lugar ng tsek-in

• lugar ng kagamitang pangmarka ng balota

• lugar ng kiosk

• lugar ng pagboto sa pamamagitan ng koreo

• lugar ng imbakan

Itong mga natatanging lugar ay mabuting nasa parehong silid pero maaaring ang lugar ng imbakan
at lugar ng linya/pilahan ay nasa magkahiwalay na lugar.
Ang tinatayang talampakang kuwadrado na kinakailangan sa ibaba ay maaring matugunan ng
kabuuang sukat ng alinmang hiwalay/natatanging lugar na binalangkas sa itaas.

SUKAT NG PASILIDAD
Katamtaman
2,450 sq. ft.*

Maliit
1,050 sq. ft.*
* talampakang kuwadrado ay tinataya

HHSanter

Halimbawang kaayusan ng isang malaking sentro ng pagboto

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang VSAP.lavote.net

Malaki
3,850 sq. ft.*

