Bộ Công Cụ Đăng Ký Cử Tri của Hội đồng quốc gia
Tăng tỷ lệ cử tri bầu cử trong năm 2020
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Kịch Bản Đăng Ký Cử Tri Mẫu Trong Tổ Chức Của Bạn
Bên dưới là một kịch bản mẫu hướng dẫn bạn cách đối thoại với khách hàng về đăng ký cử tri. Các cuộc
hội thoại xung quanh việc đăng ký cử tri không nhất thiết phải mang tính phức tạp. Bạn có thể chỉ cần
hỏi khách hàng của mình xem liệu họ đã được đăng ký để bầu cử hay chưa và giúp họ hiểu được tầm
quan trọng của việc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này và các cuộc bầu cử khác. Như bạn đã biết, các cuộc
bầu cử có thể có tác động trực tiếp đến khả năng cung cấp dịch vụ của tổ chức của bạn và khả năng mà
khách hàng của bạn có thể nhận được các dịch vụ đó.
Giới thiệu từ Điều phối viên cử tri: Thật tuyệt vời. Câu hỏi tiếp theo mà tôi muốn hỏi là về việc cập nhật
đăng ký cử tri của quy vị. Một dịch vụ quan trọng khác mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng là giúp
bạn đăng ký bỏ phiếu hoặc cập nhật đơn đăng ký. Phiếu bầu của quý vị thực sự rất quan trọng đối với
dịch vụ y tế của quý vị cũng như các tổ chức như chúng tôi. Vì vậy, tôi có thể giúp quý vị nhanh chóng
đăng ký để bầu cử hoặc cập nhật đơn đăng ký của mình. Quý vị đã được đăng ký để bầu cử tại địa chỉ
hiện tại của mình phải không?
Các phản hồi khả thi từ khách hàng:
Phản hồi của Khách hàng: “Đúng. Tôi đã đăng ký rồi, và đó đều là thông tin ở thời điểm hiện tại.”
Phản hồi của Điều phối viên cử tri: Tuyệt vời! Xin hãy nhắc gia đình và bạn bè của Quý vị đăng ký nữa
nhé.
Phản hồi của Khách hàng: “Đúng nhưng tôi vừa mới chuyển đi.”
Phản hồi của Điều phối viên cử tri: Tôi có thể cập nhật đơn đăng ký của quý vị ngay bây giờ. Tôi có thể
tiết kiệm thời gian cho quý vị bằng cách hoàn thành nó ngay bây giờ và chúng ta có thể gửi nó lại cho
văn phòng bầu cử đúng.
Phản hồi của Khách hàng: “Tôi không muốn đăng ký” hoặc “Tôi không quan tâm đến việc bầu cử.”
Phản hồi của Điều phối viên cử tri: Tôi hiểu. Ngoài kia có rất nhiều thách thức. Mục tiêu của chúng tôi là
100 phần trăm khách hàng hội đủ điều kiện của mình phải đăng ký ở đây ngay tại _________. Việc tiếng
nói trong cộng đồng của chúng ta được lắng nghe là vô cùng quan trọng. Khả năng chúng tôi có thể phục
vụ những người như quý vị có thể phụ thuộc vào sự hỗ trợ của các viên chức được bầu cử và điều đó
giúp ích khi họ biết khách hàng của chúng tôi được đăng ký bỏ phiếu.
Phản hồi của Khách hàng: “Tôi không có thời gian.”
Phản hồi của Điều phối viên cử tri: Tôi biết quý vị thực sự rất bận rộn. Việc điền vào mẫu đơn này chỉ
mất vài phút thôi và tôi có thể đảm bảo rằng nó sẽ được nộp giúp quý vị. Quý vị có thể tiết kiệm thời
gian sau đó bằng cách đăng ký với tôi vào hôm nay. (Nếu họ khăng khăng rằng họ không có thời gian,
hãy cung cấp cho khách hàng một tờ rơi với đường dẫn đăng ký trực tuyến và đề nghị giúp họ đăng ký
vào lần tiếp theo khi họ quay lại.)
Phản hồi của Khách hàng: “Tôi không thể đăng ký bỏ phiếu. Không đủ điều kiện.”

Phản hồi của Điều phối viên cử tri: Tôi có thể hỏi lý do vì sao không? Tôi đã được đào tạo và có thể giúp
quý vị. Không phải là một công dân: Tôi hiểu. Nếu trong gia đình quý vị có người đủ điều kiện để bầu cử,
hãy đảm bảo họ đã đăng ký! Phạm trọng tội: (Tham khảo tài liệu Hỏi & Đáp cụ thể của tiểu bang của bạn
ở đây để biết các quy tắc của tiểu bang của bạn) Không đủ tuổi: Quý vị sẽ đủ 18 tuổi vào Ngày Bầu Cử
chứ? Nếu có, tôi có thể đăng ký cho quý vị vào hôm nay.
Phản hồi của Khách hàng: “Sao lại hỏi tôi như vậy? Tôi chỉ đến đây để thăm khám (hoặc để lấy bảo hiểm
y tế) thôi.”
Phản hồi của Điều phối viên cử tri: Ngoài việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giúp khách hàng
của chúng tôi đăng ký bảo hiểm y tế, một dịch vụ khác mà chúng tôi nghĩ là quan trọng đối với khách
hàng của mình là giúp quý vị đăng ký bỏ phiếu hoặc cập nhật đơn đăng ký. Phiếu bầu của quý vị thực sự
có thể tạo ra sự khác biệt trong dịch chăm sóc sức khỏe mà quý vị nhận được và trung tâm y tế của quý
vị, vì vậy tôi rất sẵn lòng giúp quý vị đăng ký bỏ phiếu hoặc cập nhật đơn đăng ký của quý vị ngay bây
giờ. Việc này sẽ chỉ mất một vài phút.

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG: THỜI GIAN VÀ THÔNG TIN BẦU CỬ
Các cuộc tranh luận tổng thống sẽ được tổ chức trong suốt năm 2019 và 2020. Các cuộc bầu cử sơ bộ và
họp kín sẽ bắt đầu với tiểu bang Iowa vào ngày 3 tháng 2 năm 2020 và mỗi tiểu bang sẽ tổ chức một
cuộc bầu cử sơ bộ hoặc họp kín thông qua cuộc bầu cử sơ bộ cuối cùng (tại Washington, D.C.) vào ngày
16 tháng 6 năm 2020.
Vào tháng 7 và tháng 8 năm 2020, mỗi đảng sẽ tổ chức một hội nghị quốc gia nơi các đại biểu từ các
đảng tương ứng sẽ chính thức đề cử ứng viên cho đảng của mình tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ. Năm nay,
Hội nghị Quốc gia Dân chủ diễn ra tại Milwaukee, WI vào ngày 13-16 tháng 7 năm 2020, và Hội nghị
Quốc gia của Đảng Cộng hòa diễn ra ở Charlotte, NC, từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 8 năm 2020.

Đâu là sự khác nhau giữa bầu cử sơ bộ và họp kín?
Các cuộc họp kín và bầu cử sơ bộ là các phương pháp mà qua đó, các cử tri có thể chọn một ứng
cử viên cho đề cử đảng chính trị của họ.
Họp kín là các cuộc họp mở được tổ chức tại một địa điểm công cộng, nơi các cử tri thảo luận về
từng ứng cử viên và bỏ phiếu cho đến khi đạt được sự đồng thuận về một người chiến thắng. Mỗi
tiểu bang được chia thành các khu vực địa lý và mỗi khu vực lại có một cuộc họp kín riêng. Các đại
biểu cũng được chọn tại cuộc họp này để bỏ phiếu cho ứng cử viên trong Hội nghị Quốc gia. Các
tiểu bang có họp kín là:
•
•
•
•
•

Alaska
Hawaii
Iowa
Kansas
Kentucky (chỉ Đảng Cộng hòa)

•
•
•
•
•

Maine
Nevada
North Dakota
Washington (chỉ Đảng dân chủ)
Wyoming

Các tiểu bang khác sẽ áp dụng bầu cử sơ bộ. Bầu cử sơ bộ là quá trình bỏ phiếu thông qua đó mọi
người có thể chọn một ứng cử viên thông qua việc bỏ phiếu kín. Tùy thuộc vào tiểu bang của
mình, quý vị có thể có bầu cử sơ bộ kín hoặc mở. Bầu cử sơ bộ kín có nghĩa là quý vị chỉ có thể bỏ
phiếu cho một ứng cử viên trong đảng đã đăng ký của mình, và bầu cử sơ bộ mở cho phép quý vị
bỏ phiếu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Nhấp vào đây để tìm hiểu xem tiểu bang của quý vị áp dụng
bầu cử sơ bộ kín hay mở.
Nếu quý vị là một cử tri độc lập - có nghĩa là, không liên kết với một đảng chính trị cụ thể - quý vị sẽ
không đủ điều kiện để bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng. Nếu quý vị muốn bỏ phiếu trong
cuộc bầu cử sơ bộ của tổng thống, hãy đảm bảo quý vị được liên kết với một đảng trong đơn đăng ký cử
tri của mình. Nếu quý vị sẽ đi vắng trong suốt thời gian bầu cử sơ bộ hoặc tổng tuyển cử, quý vị có thể
lấy lá phiếu vắng mặt của mình tại đây.

Giáo Dục Cử Tri: Tìm Hiểu Các Vấn Đề Trước Khi Bầu Cử
Khách hàng của bạn có thể thấy rằng việc có được một số thông tin chung về quy trình bầu cử và thông
tin phi đảng phái về các ứng cử viên mà họ sẽ cân nhắc là vô cùng hữu ích. Vui lòng in các trang nói về
thời gian và thông tin bầu cử ở trên, và bạn có thể hướng họ truy cập trang web như:
•
•
•
•
•

Có Gì Trên Lá Phiếu Của Bạn – Thông Tin Bầu Cử Được Cá Nhân Hóa (vote411.org)
Hiểu Các Ứng Cử Viên Của Bạn, Tìm Hiểu Về Các Vấn Đề, Và Hơn Thế Nữa (headcount.org)
Quan Điểm Của Các Ứng Cử Viên Năm 2020 Về Các Vấn Đề
Chúng Tôi Đang Hỏi Những Người Theo Chế Độ Dân Chủ 2020 Về Quan Điểm Của Họ Về Các Vấn
Đề
Quan Điểm Của Tổng Thống Trump Về Các Vấn Đề Trong Năm 2020

Là một tổ chức phi lợi nhuận, bạn có thể đưa ra quan điểm của mình về các dự luật đưa vào lá phiếu nếu
muốn. Hãy đọc trang 12 tại đây để tìm hiểu thêm.
Để nhận các nhãn dán có thể in được với dòng chữ “Hãy hỏi tôi về việc đăng ký bầu cử”, cũng như các
tài liệu truyền thông/tiếp thị khác, hãy nhấp vào đây.

Đăng Ký Bầu Cử Tại Đây!
[ORGANIZATION] muốn QUÝ VỊ được lắng nghe
trong các cuộc bầu cử vào năm 2020.

Đăng ký bầu cử rất dễ dàng và [ORGANIZATION] sẵn lòng
giúp quý vị. Để đăng ký bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử
vào tháng 11, hãy ghé quầy lễ tân vào hôm nay!

Hạn chót đăng ký: [enter deadline here]
Ngày bầu cử: Thứ Ba, 3 tháng 11 năm 2020.
Muốn đăng ký trực tuyến?
Truy cập: Vote.org/[State Name]

Bầu cử sơ bộ của
bang sẽ diễn ra vào
Month DD, quý vị đã
đăng ký và sẵn sàng
bỏ phiếu chưa?

Bầu cử sơ bộ của
bang sẽ diễn ra vào
Month DD, quý vị
đã đăng ký và sẵn
sàng bỏ phiếu
chưa?

Năm 2020 đang đến gần
Đăng Ký Bầu Cử Tại Đây!

Năm 2020 đang đến gần
Đăng Ký Bầu Cử Tại Đây!

Đăng Ký để Bầu Cử Hôm Nay!
[ORGANIZATION] muốn QUÝ VỊ được lắng nghe
trong các cuộc bầu cử vào năm 2020.

Đăng ký bầu cử rất dễ dàng và [ORGANIZATION] sẵn lòng
giúp quý vị. Đây là ba bước đơn giản:
1.
2.
3.

Đến quầy lễ tân và xin đơn đăng ký.
Hoàn tất mẫu đơn và gửi lại cho bất kỳ nhân viên nào.
Bỏ phiếu vào Thứ Ba, 3 tháng 11 năm 2020!

Hạn chót đăng ký trực tiếp: [enter deadline here]
Hạn chót đăng ký qua thư hoặc trực tuyến:
[enter deadline here]

Tìm hiểu thêm tại www.vote.org/[State Name]

