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Quận Hạt Harris Công Bố Thế Hệ Tiếp Theo Của Các Máy Bầu Phiếu
Trước Cuộc Bầu Cử Tháng 5

(Houston, Texas) –– Hôm nay, Các Ủy Viên Quận Hạt đã trao một hợp đồng trị giá gần 54 triệu đô la cho công ty HART
cho 12,000 Hệ Thống Máy Bầu Phiếu InterCivic Verity và các thiết bị cho những cuộc bầu cử trong tương lai của Quận
Hạt Harris. Hệ Thống Máy Bầu Phiếu HART InterCivic Verity đã được chấp thuận bởi Tổng Trưởng Tiểu Bang Texas và
đáng chú ý nhất là đã được sử dụng tại Quận Hạt Tarrant. Những lợi ích của Hế Thống Máy Bầu Phiếu InterCivic Verity
bao gồm màn hình cảm ứng kỹ thuật số, nhiều lựa chọn khả năng tiếp cận hơn cho những người cao niên và cho các cử tri
khuyết tật, lá phiếu bằng giấy lưu giữ kết quả bầu chọn để cử tri kiểm chứng trước khi bầu phiếu và quá trình kiểm phiếu
sau này được dễ dàng kiểm soát hơn. Đợt đầu tiên có 2,300 máy sẽ được giao trước Ngày 1 Tháng 3, 2021.

Hệ Thống Máy Bầu Phiếu HART InterCivic Verity
Lá Phiếu Bằng Giấy: Một bản sao về các lựa chọn của quý vị được in ra giấy để quý vị có thể kiểm chứng trước khi bỏ lá
phiếu bầu của quý vị vào một thùng phiếu an toàn ngay tại phòng phiếu.
Bảo Mật Hơn: Việc thu thập các lá phiếu bầu bằng giấy và sao lưu dữ liệu gấp ba lần giúp tăng cường bảo mật của các
máy móc và cho phép việc theo dõi kết quả bầu cử dễ dàng hơn.
Dễ Dàng Sử Dụng: Màn hình cảm ứng, các hệ thống điều khiển dễ dàng sử dụng cho người khuyết tật (ADA), các máy
nhỏ gọn, và các tính năng chuyển đổi màn hình nhanh hơn và dễ dàng hơn khi bầu phiếu.

Giám Đốc Điều Hành Ty Bầu Cử, Cô Isabel Longoria cho biết: “Cam kết của tôi với các cử tri Quận Hạt Harris là cung
cấp một quá trình bầu phiếu công khai, minh bạch và có trách nhiệm - việc đổi sang Hệ Thống Máy Bầu Phiếu HART
InterCivic Verity điều đó làm cho các cử tri dễ dàng sử dụng hơn, an toàn và có thể kiểm chứng lá phiếu để cải thiện trải
nghiệm bầu phiếu cho tất cả Các Cử Tri của Quận Hạt Harris. Mục tiêu của tôi là dùng những tuần sắp tới để tìm hiểu và
huấn luyện nhân viên về các máy bầu phiếu HART và mang đến cho tất cả các cử tri của Quận Hạt Harris cơ hội tìm hiểu
thêm về các tính năng mới. Chúng tôi sẽ dành vài tuần tới để đánh giá các mốc thời gian để bảo đảm rằng chúng tôi đã sẵn
sàng cho cuộc bầu cử vào Tháng Năm. Tuy nhiên, chỉ khi nhân viên của tôi cảm thấy chúng tôi có thể làm như vậy trong
khi tiếp tục cung cấp dịch vụ, dễ dàng, và khả năng tiếp cận mà tất cả quý vị với tư cách là những cử tri mong đợi."
Quyết định mua những máy bầu phiếu mới đã bắt đầu từ mùa thu năm 2019, trải qua hai nhiệm kỳ nha hành chánh, với
mục tiêu dự kiến là đưa ra các máy mới vào Tháng 5, 2021. Quận Hạt đã yêu cầu các công ty nộp hồ sơ dự thầu để đáp ứng
các mục tiêu hiện đại hóa và cung cấp các máy bầu phiếu an toàn hơn. Các máy đã được lựa chọn bởi một ủy ban gồm các
đại diện của từng Ủy Viên Quận Hạt, Thẩm Phán Quận Hạt, và các chuyên gia kỹ thuật từ Nha Hành Chánh Quận Hạt và
Ty Bầu Cử. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về Hệ Thống Máy Bầu Phiếu HART InterCivic Verity bằng cách truy cập trang
mạng của HART InterCivic's.
Để biết thêm thông tin, xin vào trang mạng HarrisVotes.com và theo dõi @HarrisVotes trên các phương tiện truyền thông
xã hội Twitter, Facebook, và Instagram.
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