
Lá Phiếu Mẫu đính kèm trong tập hướng dẫn này là bản sao của lá phiếu Rọi 
Quang chứ không phải lá phiếu Điện Tử.

Hướng Dẫn Cách Bầu Bằng Thiết Bị Đánh Dấu Lá Phiếu Điện Tử

Khởi động máy bỏ phiếu bằng cách để Thẻ Bầu Cử vào khe màu vàng ở phía 
dưới của máy bỏ phiếu.

Chọn ngôn ngữ mà quý vị muốn bầu. 

Đánh dấu sự chọn lựa của quý vị bằng cách bấm 
vào tên ứng cử viên hoặc dự luật lựa chọn của quý 
vị. Một đánh dấu màu đen sẽ xuất hiện trong hình 
vuông bên cạnh lựa chọn đó.

Để thay đổi sự chọn lựa của quý vị, hãy bấm vào lựa chọn đã chọn một lần nữa. Dấu 
đó sẽ biến mất và quý vị có thể bầu lại một lựa chọn mới.

Để bầu cho ứng cử viên hợp lệ bằng cách viết tên vào, hãy bấm vào chữ 
"VIẾT TÊN VÀO". Khi trên màn ảnh hiện lên bàn máy đánh chữ, hãy bấm vào 
những chữ tên của ứng cử viên, kế đến bấm vào nút "CHẤP NHẬN" ở góc 
bên phải phía dưới của màn ảnh để tiếp tục bầu.

Để thay đổi kích thước mặt chữ, bấm vào nút "Kích thước văn bản" và chọn "Bình thường" hoặc "Lớn".

Quý vị cũng có thể thay đổi ngôn ngữ bất cứ lúc nào khi bỏ 
phiếu bằng cách chọn nút "Ngôn ngữ". Hơn nữa, quý vị có thể 
thay đổi hình diện lá phiếu trên màn hình bằng cách chọn nút 
"Lượt xem".

Để xem lại những chọn lựa của quý vị trước khi bầu lá phiếu bất cứ lúc nào, hãy bấm vào nút "Xem Lại" ở phía 
dưới bên trái của màn hình. Màn hình Xem Lại sẽ cho quý vị xem tóm tắt những phần quý vị đã chọn. Nếu quý vị 
chưa chọn tối đa các lựa chọn được phép trong một cuộc tranh cử, một cảnh báo sẽ xuất hiện để cho quý vị biết 
cuộc tranh cử đó còn trống hoặc bầu chưa đủ. Bấm vào phần tranh cử để trở về chỗ đó.

Nếu quý vị hài lòng với các lựa chọn bấm vào nút "In lá phiếu của quý vị" ở phía dưới bên phải của màn hình 
để in sự xác nhận.

Một xác nhận cuối cùng sẽ xuất hiện để hỏi quý vị muốn In lá phiếu của quý 
vị hoặc Xem lại lựa chọn của quý vị. Nếu quý vị muốn thay đổi các lựa 
chọn hãy bấm vào "Xem lại lựa chọn của quý vị". Nếu quý vị muốn in lá 
phiếu, hãy bấm vào "In lá phiếu của quý vị" và thiết bị đánh dấu lá phiếu sẽ 
in lá phiếu của quý vị với các lựa chọn quý vị đã thực hiện.

LƯU Ý: Quý vị không thể đổi ý sau khi đã bầu xong lá 
phiếu.

Việc bỏ phiếu sau đó sẽ hoàn tất. Thẻ Bầu Cử sẽ hết hiệu lực, hãy đưa thẻ lại cho Nhân Viên 
Bầu Cử. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy yêu cầu Nhân Viên Bầu Cử trợ giúp hoặc xem phần 
hướng dẫn ở bảng bên cạnh.


