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Glossary of key election terminology

Background
In 1979, the Federal Election Commission
(FEC) published a series of reports under
The National Clearinghouse on Election
Administration (NCEA) to assist election
officials in their efforts to provide election
services to groups identified by Section
203 of the Voting Rights Act (VRA) as
language minorities. The purpose of the
reports was to provide guidance to state
and local election officials for (1)
identifying their language minority
populations, (2) providing bilingual
registration services, and (3) providing
bilingual balloting services. The threevolume series consisted of: A Handbook of
Ideas for Local Election Officials, A Glossary
of Common Spanish Election Terminology, and
A State of the Art Report. The ideas and
recommendations contained in these
reports were not designed as legal
guidelines for complying with the
provisions of the VRA nor were election
officials required to consider or adopt them.
In 2002, the Help America Vote Act of
2002 (HAVA) established the U.S.
Election Assistance Commission (EAC) to
“assist in the administration of Federal
elections and to otherwise provide
assistance with the administration of
certain Federal election laws and programs,
to establish minimum election
administration standards for States and
units of local government with
responsibility for the administration of
Federal elections, and for other purposes”
(P.L. 107-252). Section 202 of HAVA
directs the EAC to serve as a national
clearinghouse and resource for the
compilation of information and review of
procedures with respect to the
administration of Federal elections by
adopting voluntary voting systems
guidelines; providing for the testing,
certification, decertification, and
recertification of voting system hardware
and software; and by conducting research
and activities that promote the effective
administration of elections. Furthermore,
Sections 241 (b)(5) and (14) of HAVA
allow the EAC to conduct studies and
other activities that address: 1) methods of
ensuring the accessibility of voting,
registration, polling places, and voting to all

voters, including individuals with
disabilities (including the blind and visually
impaired), Native American or Alaska
Native citizens, and voters with limited
proficiency in the English language, and
2) the technical feasibility of providing
voting materials in eight or more languages
for voters who speak those languages and
who have limited English proficiency.
HAVA also transferred to the EAC all
functions which the FEC’s Office of
Election Administration exercised before
the date of the enactment HAVA,
including the maintenance of the National
Mail-In Voter Registration Form.
To initiate the process of meeting these
requirements, the EAC convened two
meetings to provide guidance to the
Commission on research to address barriers
faced by language minorities to the election
process. The first meeting focused on
Spanish-speaking voters (August 2005) and
the second focused on voters from the
Asian and Pacific Islander American
communities (April 2006). Both of these
meetings included discussions on the
readability and usability of the National
Mail-In Voter Registration Form and
updating the FEC’s A Glossary of Common
Spanish Election Terminology. The meetings
were comprised of local election officials,
Congressional staff members, national
advocacy groups, and research and public
policy organizations.
As a result of these meetings, the EAC
established the Language Accessibility
Program (LAP) to conduct research and
other activities to assist election officials in
meeting the needs of voters with limited
English-proficiency. The first activity of
LAP was the development and publication
of the 2007 Glossary of Key Election
Terminology [English/Spanish and Spanish/
English]. Similar to the FEC’s 1979 glossary,
the main purpose of the EAC glossary is to
assist state and local election officials in
providing translated election materials that
are culturally and linguistically appropriate.
Due to the need for a similar glossary for
each of the five Asian languages covered by
the Voting Rights Act and the large success
of the Spanish glossary, the EAC has
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proceeded with translating the glossary into
Chinese, Japanese, Korean, Tagalog,
and Vietnamese.
Therefore, it is with great pleasure that the
EAC presents its 2008 Glossary of Key
Election Terminology [English/Vietnamese
and Vietnamese/English]. These are neither
complete definitions and translations nor
exclusive rules of usage. However, the
establishment of uniform election

terminology may prove beneficial for
ensuring access to the electoral system
regardless of a voter’s country of origin or
place of residence in the United States.
The EAC also expects to use these
glossaries as the basis for translating the
National Mail-In Voter Registration Form
and other EAC materials into these five
Asian languages.

Process
The EAC glossary includes a total of 1,843
terms and phrases used in the
administration of elections in the United
States. The glossary contains the original
words from the FEC’s glossary. In addition,
new words and phrases were compiled from
a review of the informational materials
made available on each state’s election
website. This included, but was not limited
to: voter guides/pamphlets; registration
forms; voting systems and their
components; Election Day forms and
materials; sample ballots; and state/local
election glossaries. In addition, the terms
found in the 2005 Voluntary Voting System
Guidelines’ (VVSG) glossary were also
incorporated, along with their definitions,
as they appear in the VVSG. As terms and
phrases were considered for inclusion in the
glossary, they were reviewed for their
degree of usage, specificity to elections, and
similarity to other phrases.

organizations that participated in the
EAC’s Asian languages meeting. At times,
more than one translation was considered
to be appropriate and widely accepted. In
such cases, all of the possible translations
were included in the glossary and are left to
the user to decide which translation suits
his or her needs and target population.
However, the translation most commonly
accepted and appropriate in the context of
elections is listed first. State and local
election officials are encouraged to work
cooperatively with each other and with
members of the target population to
develop and review translated election
materials that are suitable for their State
and local communities.

In September 2006, the EAC contracted
with Compass Languages to provide for the
translation of the glossary into the five
Asian languages. To ensure the translations
were culturally and linguistically
appropriate, terms were translated by
Compass’ multi-dialect team of professional
translators. In addition, for each language
the draft translations were reviewed by a
group of stakeholders with expertise in the
target language and subject matter to
expertise in the target languages and
subject matter. The stakeholder groups
included representatives from the

Asian Pacific American Legal Center

The EAC would like to acknowledge the
following organizations for their time and
assistance in ensuring the quality of the
translations provided in the EAC’s Asian
languages glossaries:
Filipino American Service Group (FASGI)
King County, Washington
Korean American Resource and
Cultural Center
Korean Resource Center (Los Angeles)
Little Tokyo Service Center (Los Angeles)
Los Angeles County, California
National Korean American Service &
Education Consortium (NAKASEC)
Organization of Chinese Americans (OCA)
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How to use this glossary
Relationships between the terms were
established during the translation process
and cross-references were included in the
glossary for a substantial number of the
terms to assist the user in identifying similar

terms and phrases. Furthermore, there were
glossary entries which were identified as
requiring an example of the term or phrase
used in context, and these appear at the
end of the translation.

Pronunciation Guide
for Key Terms
English

Vietnamese

Pronunciation

absentee ballot

few k'iem zien
dia diem ko t'e chap n'an ŋuəi
k'uit tat

advanced ballot

phiếu khiếm diện
địa điểm có thể tiếp nhận
người khuyết tật
trạm bỏ phiếu có thể tiếp nhận
người khuyết tật
lá phiếu cao cấp

alternative ballot

lá phiếu thay thế

la few t'ay t'e

assistance to vote

trợ giúp bỏ phiếu

trə zup bo few

audio ballot

lá phiếu bằng âm thanh

la few ban am t'an

ballot

lá phiếu

la few

ballot box

thùng phiếu

θuŋ few

ballot measure

dự luật ghi trên lá phiếu

zu luat gi tren la few

candidate

ứng cử viên

uŋ ku vien

cast your ballot

bỏ lá phiếu của quý vị

bo la few kua qui vi

cast your vote

bỏ lá phiếu của quý vị

bo la few kua qui vi

challenged ballot

lá phiếu chưa hội đủ điều kiện

la few chuə hoi du dew kien

early voting

bỏ phiếu sớm

bo few səm

election

cuộc bầu cử

ku:k bou ku

election board

ủy ban tuyển cử

uy ban tuen ku

Election Day

Ngày Bầu Cử

ŋei bou ku

emergency ballot

lá phiếu khẩn cấp

la few k'an kap

political party

chính đảng

c'in zan

political party affiliation

liên kết chính đảng

lien ket chin dan

poll book

sổ của quầy phiếu

so kua quei few

poll worker

nhân viên quầy phiếu

n'an vien quei few

polling place

nơi bỏ phiếu

noi bo few

provisional ballot

lá phiếu có điều kiện

la few ko dew kien

registration status

tình trạng ghi danh

tin tran gi zan

voter

cử tri

ku tri

voter identification

nhận dạng cử tri

n'an zan ku tri

voter registration application

đơn xin ghi danh bỏ phiếu

don xin gi zei bo few

voting machine

máy bỏ phiếu

mei bo few

accessible facility
accessible voting station

tram bo few cho ŋuəi k'uit tat
la few kao kap
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Comments
The EAC welcomes and encourages
comments on this glossary and its contents;
they will greatly assist in improving the
glossary’s quality and usefulness. Revisions
to terms and translations will be conducted
on an as-needed basis and will be made

available on the EAC website at
www.eac.gov. For more information about
this project or to request additional copies
of this or any other EAC publication, please
contact the EAC toll-free at 1-866-7471471 or via e-mail at HAVAinfo@eac.gov.

About the EAC
The EAC is an independent, bipartisan
agency created by the Help America Vote
Act of 2002 (HAVA). It was established to
assist in the administration of Federal
elections and provide assistance with the
administration of certain Federal election
laws and programs. The EAC provides
assistance by dispersing, administering, and
auditing Federal funds for States to
implement HAVA requirements,
conducting studies and other activities to

promote the effective administration of
Federal elections, and serving as a national
clearinghouse and resource of information
regarding election administration. In
addition, HAVA requires the EAC to
adopt the Voluntary Voting System Guidelines
and to establish a program for the testing,
certification, decertification, and
recertification of voting system hardware
and software.
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Bối Cảnh
Vào năm 1979, Ủy Ban Đặc Trách Cuộc
Bầu Cử Liên Bang (FEC) đã ấn hành một
loạt những bản báo cáo theo Bộ Quản Trị
Bầu Cử Quốc Gia (NCEA) để giúp các viên
chức phụ trách bầu cử trong nỗ lực cung
cấp các dịch vụ bầu cử cho những nhóm
người được Phần 203 của Đạo Luật Về
Quyền Bỏ Phiếu (VRA) nhận diện là thuộc
thành phần ngôn ngữ thiểu số. Mục đích
của những bản báo cáo là để cung cấp sự
hướng dẫn cho các viên chức phụ trách bầu
cử tại tiểu bang và địa phương để họ (1)
nhận diện dân cư của các ngôn ngữ thiểu
số, (2) cung cấp các dịch vụ ghi danh bằng
song ngữ, và (3) cung cấp các dịch vụ lá
phiếu bằng song ngữ. Những đợt ấn hành
có ba tập gồm: Cuốn Sổ Tay về Những Ý
Kiến cho Các Viên Chức Phụ Trách Bầu Cử
Điạ Phương, Cẩm Nang Giải Thuật Ngữ
Bầu Cử Thông Thường bằng Tiếng Tây Ban
Nha, và Một Bản Báo Cáo Tiên Tiến. Các ý
kiến và đề nghị trong những bản báo cáo
này không có mục đích để làm nguyên tắc
hướng dẫn hợp pháp cho việc tuân hành
theo các điều khoản của VRA và các viên
chức phụ trách bầu cử cũng không bắt
buộc phải cân nhắc hay tiếp nhận chúng.
Vào năm 2002, Đạo Luật Giúp Người Mỹ
Bỏ Phiếu của năm 2002 (HAVA) thiết lập
Ủy Ban Hỗ Trợ Bầu Cử Hoa Kỳ (EAC) để
“giúp điều hành các cuộc bầu cử Liên Bang
và về mặt khác cung cấp sự giúp đỡ để
quản trị các luật bầu cử Liên Bang đích xác
và các chương trình, để thiết lập các tiêu
chuẩn bầu cử tối thiểu cho những tiểu bang
và chính quyền địa phương có trách nhiệm
điều hành các cuộc bầu cử Liên Bang, và
cho những mục đích khác” (P.L. 107-252).
Phần 202 của HAVA chỉ thị EAC phụng sự
như một bộ thông quan và tài nguyên của
quốc gia để sưu tập tài liệu thông tin và xét
duyệt các thủ tục đối với việc thực hiện các
cuộc bầu cử Liên Bang bằng cách tự
nguyện tiếp nhận các nguyên tắc hướng
dẫn về những hệ thống bỏ phiếu; cung cấp
sự xét nghiệm, chứng nhận, thu hồi sự
chứng nhận, và tái chứng nhận các phần
cứng và phần mềm của hệ thống bỏ phiếu;
và bằng cách tiến hành nghiên cứu và
những hoạt động để xúc tiến việc quản trị
các cuộc bầu cử một cách hữu hiệu. Hơn
nữa, các Phần 241 (b)(5) and (14) của
HAVA cho phép EAC tiến hành các cuộc

nghiên cứu và hoạt động khác để chú tâm
vào: 1) các phương pháp bảo đảm phương
tiện bỏ phiếu, ghi danh, các nơi bỏ phiếu,
và việc tất cả cử tri được bỏ phiếu, bao gồm
những người khuyết tật (luôn cả những
người mù và người khuyết thị), các công
dân thuộc thành phần Thổ Dân Nước Mỹ
hoặc Thổ Dân Alaska, và các cử tri không
thành thạo Anh ngữ, và 2) khả năng kỹ
thuật để cung cấp các tài liệu bầu cử bằng 8
ngôn ngữ hoặc nhiều hơn cho các cử tri
nói những ngôn ngữ đó và không thành
thạo Anh ngữ. HAVA cũng chuyển cho
EAC tất cả các nhiệm vụ mà Văn Phòng
FEC của Bộ Quản Trị Cuộc Bầu Cử đã
hành sử trước ngày hợp thức hóa HAVA,
bao gồm duy trì Mẫu Đơn Ghi Danh Bỏ
Phiếu Quốc Gia Bằng Thư.
Để khởi đầu quá trình đáp ứng các đòi hỏi
này, EAC đã triệu tập hai buổi họp để cung
cấp sự hướng dẫn cho Ủy Ban đối với việc
nghiên cứu để chú tâm vào các trở ngại mà
thành phần ngôn ngữ thiểu số phải đối
diện trong quá trình bầu cử. Buổi họp đầu
tập trung vào các cử tri nói tiếng Tây Ban
Nha (Tháng Tám 2005) và buổi họp thứ
nhì tập trung vào các cử tri thuộc các cộng
đồng người Mỹ gốc Á Đông và Hải Đảo
vùng Thái Bình Dương (Tháng Tư 2006).
Cả hai buổi họp này đã bao gồm những
thảo luận về sự dễ đọc và tiện lợi của Mẫu
Đơn Ghi Danh Bỏ Phiếu Quốc Gia Bằng
Thư và cập nhật Cẩm Nang Giải Thuật Ngữ
Bầu Cử Thông Thường bằng Tiếng Tây Ban
Nha của FEC. Những buổi họp gồm có các
viên chức phụ trách bầu cử địa phương, các
nhân viên Quốc Hội, các phái đoàn ủng hộ
trong nước, và các tổ chức nghiên cứu và
định đoạt các chính sách chung.
Do các buổi họp này, EAC đã thiết lập
Chương Trình Tiếp Cận Ngôn Ngữ (LAP)
để tiến hành việc nghiên cứu và các hoạt
động khác để giúp các viên chức phụ trách
bầu cử đáp ứng những nhu cầu của cử tri
không thành thạo Anh ngữ. Hoạt động
đầu tiên của LAP là khai triễn và ấn hành
Cẩm Nang Giải Thuật Ngữ Bầu Cử Chính
2007 [Anh Ngữ/ tiếng Tây Ban Nha và tiếng
Tây Ban Nha/ Anh ngữ]. Tương tự như
cẩm nang giải thuật ngữ 1979 của FEC,
mục đích chính của cẩm nang giải thuật
ngữ của EAC là để giúp các viên chức phụ
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trách bầu cử tiểu bang và địa phương cung
cấp tài liệu bầu cử thích hợp về phương
diện văn hóa và ngôn ngữ. Do nhu cầu để
có một cẩm nang giải thuật ngữ tương tự
cho mỗi năm loại ngôn ngữ Á Đông bao
hàm trong Đạo Luật về Quyền Bỏ Phiếu và
sự thành công lớn lao của cẩm nang giải
thuật ngữ tiếng Tây Ban Nha, EAC đã tiến
hành phiên dịch cẩm nang giải thuật ngữ
qua tiếng Tàu, Nhật, Đại Hàn, Phi, và
Việt Nam.
Vì thế, đây là một niềm vui lớn lao cho
EAC để được giới thiệu Cẩm Nang Giải
Thuật Ngữ Bầu Cử Chính 2008 [Anh ngữ/

Việt ngữ và Việt ngữ/ Anh ngữ]. Những
thuật ngữ này không phải là các định nghĩa
và phiên dịch trọn vẹn và cũng không có
những quy tắc độc quyền đối với việc sử
dụng. Tuy nhiên, sự thiết lập các thuật ngữ
bầu cử đồng nhất có thể tỏ ra hữu ích đối
với việc bảo đảm phương tiện tiếp cận hệ
thống bầu cử bất chấp nguồn gốc quốc gia
của một cử tri hoặc nơi cư ngụ ở Hoa Kỳ.
EAC cũng dự trù dùng các cẩm nang giải
thuật ngữ này làm nền tảng để phiên dịch
Mẫu Đơn Ghi Danh Bỏ Phiếu Quốc Gia
Bằng Thư và các tài liệu EAC khác qua
năm ngôn ngữ Á Đông này.

Quá Trình
Cẩm nang giải thuật ngữ của EAC tổng
cộng gồm 1,843 từ ngữ và cụm từ dùng
trong việc điều hành các cuộc bầu cử ở
Hoa Kỳ. Cẩm nang giải thuật ngữ bao hàm
các từ ngữ nguyên thủy lấy từ trong cẩm
nang giải thuật ngữ của FEC. Thêm vào đó,
các từ ngữ và cụm từ mới được sưu tập từ
việc xét duyệt các tài liệu thông tin sẳn có
trên trang mạng bầu cử của mỗi tiểu bang.
Điều này gồm, nhưng không giới hạn đến:
các cẩm nang/sách hướng dẫn cử tri; các
mẫu đơn ghi danh; các hệ thống và thành
phần bỏ phiếu; các mẫu đơn và tài liệu
dùng trong Ngày Bầu Cử; các lá phiếu mẫu;
và cẩm nang giải thuật ngữ bầu cử của tiểu
bang/liên bang. Thêm vào đó, các bản dịch
thảo cho mỗi ngôn ngữ được xét duyệt bởi
một nhóm người có lợi ích chung và tinh
thông về ngôn ngữ của mục tiêu và chủ đề
đến sự tinh thông về các ngôn ngữ của mục
tiêu và chủ đề. Các nhóm có lợi ích chung
gồm những đại diện từ các tổ chức tham
dự buổi họp về các ngôn ngữ Á Đông của
EAC. Đôi khi, có hơn một bản dịch được
coi là thích hợp và được chấp nhận rộng
rãi. Trong những trường hợp đó, tất cả các
bản dịch hợp lý đã được kèm vào trong
cẩm nang giải thuật ngữ và để cho người
dùng quyết định bản dịch nào phù hợp với

nhu cầu của họ và dân số mục tiêu. Tuy
nhiên, bản dịch được thông thường chấp
nhận nhiều nhất và thích hợp với bối cảnh
của các cuộc bầu cử được liệt kê trước
nhất. Các viên chức phụ trách bầu cử tiểu
bang và địa phương được khuyến khích
hợp tác làm việc chung với nhau và với các
thành viên của dân số mục tiêu để khai
triển và xét duyệt các tài liệu phiên dịch
bầu cử để xem có phù hợp cho các cộng
đồng ở Tiểu Bang và địa phương.
EAC muốn công nhận các tổ chức sau đây
đã dành thì giờ và sự giúp đỡ để bảo đảm
chất lượng của những bản dịch được cung
cấp trong các cẩm nang giải thuật ngữ cho
các ngôn ngữ Á Đông của EAC:
Asian Pacific American Legal Center
Filipino American Service Group (FASGI)
King County, Washington
Korean American Resource and Cultural
Center (Los Angeles)
Little tokyo Service Center (Los Angeles)
Los Angeles County, California
National Korean American Service &
Education Consortium (NAKASEC)
Organization of Chinese Americans (OCA)

Bản Chú Giải Các Thuật Ngữ Chính về Tuyển Cử

Cách Dùng Cẩm Nang Giải Thuật Ngữ Này
Các liên hệ giữa các từ ngữ được thiết lập
trong quá trình phiên dịch và những chỉ
dẫn tham khảo được bổ sung trong cẩm
nang giải thuật ngữ đối với một số từ ngữ
đáng kể để giúp người dùng nhận diện các

từ ngữ và cụm từ tương tự. Hơn nữa, có
những mục từ được thấy là cần có một thí
dụ đối với từ ngữ hoặc cụm từ dùng trong
ngữ cảnh, và những điều này xuất hiện ở
phần cuối của bản dịch.

Các Lời Bình Luận
EAC hoan nghênh và khuyến khích các lời
bình luận về cẩm nang giải thuật ngữ này
và nội dung của cẩm nang; các lời bình
luận sẽ giúp đỡ rất nhiều đối với việc cải
thiện chất lượng của cẩm nang giải thuật
ngữ và sự hữu dụng của nó. Những sửa đổi
đối với các từ ngữ và bản dịch sẽ được thực
hiện khi cần thiết và sẽ có sẳn trên trang

mạng của EAC tại www.eac.gov. Để có
được thêm thông tin về dự án này hoặc để
yêu cầu thêm các bản sao của bản này hoặc
bất cứ ấn hành nào khách của EAC, xin
liên lạc EAC tại số miễn phí 1-866-7471471 hoặc bằng điện thư tại HAVAinfo@
eac.gov.

Về EAC
EAC là một cơ quan độc lập, lưỡng đảng
thành lập bởi Đạo Luật Giúp Người Mỹ Bỏ
Phiếu của 2002 (HAVA). Cơ quan này được
thành lập để giúp việc điều hành các cuộc
bầu cử Liên Bang và để cung cấp sự giúp
đỡ đối với việc quản trị các luật bầu cử Liên
Bang đích xác và các chương trình. EAC
cung cấp sự giúp đỡ bằng cách phân bổ,
quản trị, và kiểm tra các ngân quỹ Liên
Bang để những Tiểu Bang thực hiện các
đòi hỏi của HAVA, tiến hành các nghiên

cứu và hoạt động khác để xúc tiến việc điều
hành hữu hiệu các cuộc bầu cử Liên Bang,
và phụng sự như là một bộ thông quan và
tài nguyên về thông tin đối với việc quản
trị cuộc bầu cử. Thêm vào đó, HAVA đòi
hỏi EAC phải chấp nhận các Nguyên Tắc
Hướng Dẫn Tự Nguyện của Hệ Thống Bầu
Cử và thiết lập một chương trình để xét
nghiệm, chứng nhận, thu hồi sự chứng
nhận, và tái chứng nhận của các phần cứng
và phần mềm của hệ thống bỏ phiếu.
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U.S. Election Assistance Commission

A
 abandoned ballot: lá phiếu không được
bầu
Definition: Ballot that the voter did not
place in the ballot box or record as cast on
DRE before leaving the polling place.
 absent: khiếm di
ện
See also: absentee voter
 absentee application: đơnxi
nbỏ
phiếukhi
ếm di
ện
 absentee application form: mẫuđơnxin
bỏphi
ếukhi
ếm di
ện
 absentee ballot: phiếukhi
ếm di
ện
See also: absentee vote
Definition: Ballot cast by a voter unable to
vote in person at his or her polling place
on Election Day.
 absentee ballot request form: đơnyêu
cầucungcấpl
áphi
ếukhi
ếm di
ện
 absentee mail process: thủ t
ụcgửit
hư
của tri cửt
r
ikhiếm di
ện
 absentee procedures: các thủt
ụcbỏ
phiếukhi
ếm di
ện
 absentee vote: phiếukhi
ếm di
ện
See also: absentee ballot
 absentee voter: cửt
r
ikhi
ếm di
ện
See also: absent
 absentee voter status: tình trạngcử
tri khiếm di
ện
 absentee voting by mail: bỏphi
ếu
khiếm di
ệnquat
hư

 absolute majority: tuyệtđạiđasố
 abstain: không bầu (
hoặc không
đibầu, hoặc đimà không bầu khác vớiphi
ếut
r
ắng)
 acceptance of
nhậnt
r
anhcử

candidacy:

chấp

See also: candidate registration,
running for office, candidate
Example: Candidates file their
acceptance of candidacy at the
Secretary of State's office. (Ví Dụ:
Các ứngcửvi
ên nộpgi
ấychấpnhận
tranh cửt
ạivănphòng củaTổng
Tr
ưởngBang.
)
 acceptance testing: kiểm t
r
a vi
ệc
chấpnhận
Definition: Examination of a voting
system and its components by the
purchasing election authority
(usually in a simulated-use
environment) to validate
performance of delivered units in
accordance with procurement
requirements, and to validate that
the delivered system is, in fact, the
certified system purchased.
 access: tiếp cận (
cho ngườikhuyết
tật
)
See also: accessibility
 Access Board; access board: Ủy
Ban Phụ Tr
ách Ti
ếpCận;ủyban phụ
trách tiếpcận
Definition: Independent federal
agency whose primary mission is
accessibility for people with
disabilities and a leading source of
information on accessible design.
 Access to Campaign Materials
Act: ĐạoLuậtVềTi
ếpCậnTài Liệu
VậnĐộngTr
anhCử
 accessibility: phương t
i
ện t
r
ợ gi
úp
đặcbi
ệt(
chongườikhuyếtt
ật
)
See also: access
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Definition: Measurable characteristics that
indicate the degree to which a system is
available to, and usable by, individuals
with disabilities. The most common
disabilities include those associated with
vision, hearing and mobility, as well as
cognitive disabilities.
 accessibility requirements: các yêu cầu
vềphươngt
i
ệnt
r
ợgi
úpđặcbi
ệtchongười
khuyếttật
 accessibility facility: đị
ađi
ểm cót
hể
tiếpnhậnngườikhuyếtt
ật
See also: accessible voting station
 accessible voting station: trạm bỏ
phiếucót
hểt
i
ếpnhậnngườikhuyếtt
ật
See also: accessibility facility
Definition: Voting station equipped for
individuals with disabilities.
 accordance: chiếut
heo
Example: In accordance with the law (Ví
Dụ: Chiếu theo luậtpháp.
)
 accreditation: chứngnhận
Definition: Formal recognition that a
laboratory is competent to carry out
specific tests or calibrations.
 accreditation body: tổchứcchứngnhận
Definition: (1) Authoritative body that
performs accreditation. (2) An
independent organization responsible for
assessing the performance of other
organizations against a recognized
standard, and for formally confirming the
status of those that meet the standard.
 accuracy: sựchí
nhxác
Definition: (1) Extent to which a given
measurement agrees with an accepted
standard for that measurement. (2)
Closeness of the agreement between the

result of a measurement and a true
value of the particular quantity subject to measurement. Accuracy is a
qualitative concept and is not
interchangeable with precision.
Version 1.0 Volume I: Voting
System Performance Guidelines
Appendix A: Glossary A-4
 accuracy for voting systems: sự
chính xác cho hệt
hốngbỏphi
ếu
See also: minimum standard for
accuracy of records, data accuracy,
logic and accuracy (L&A) testing
Definition: Ability of the system to
capture, record, store, consolidate
and report the specific selections
and absence of selections, made by
the voter for each ballot position
without error. Required accuracy is
defined in terms of an error rate
that for testing purposes
represents the maximum number
of errors allowed while processing
a specified volume of data.
 Accu-vote optical scan: chụpquét
quangđi
ệnAccu-vote
See also: optical scan ballots, optical
scan system
 Act of Congress: ĐạoLuậtcủaQuốc
Hội
See also: Federal Election Campaign
Act (FECA), Help America Vote Act
(HAVA)
 acting: thừahành
 active candidates: các ứngcửvi
ên
đangt
r
anhcử
 active registered voter: cửt
r
iđã
ghi danh bỏphi
ếu
 active status: tình trạngđã ghi danh
bỏphi
ếu
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 address change: t
hayđổiđị
achỉ

danh tánh

 adjudicated incompetent: phán xét mất
năng lực trí tuệ

 affidavit of registration: bản
chứngt
hệghidanhbỏphi
ếu

 adjust the contrast of your ballot: đi
ều
chỉ
nhnét rõ củal
áphi
ếu

 affiliation: sựl
i
ên kết

See also: electronic voting, electronic
voting machine
 administer: đi
ềuhành
 administration: sựđi
ềuhành
 administrative code: bộl
uậthành chánh
 administrative complaint: khiếunại
hành chánh
 administrative rules: các qui chếhành
chánh
See also: rule, Code of Federal
Regulations
 adopt: thông qua
Example: Voters adopted the proposed
amendment. (Ví Dụ: Các cửt
r
it
hôngqua
bảnt
uchí
nhđượcđềnghị
.
)
 advance(d) ballot: bỏphi
ếusớm
 advisory board member: thành viên ủy
ban cốvấn
 advisory panel: ban cốvấn
 advocate: biệnhộ, ủng hộ
 affidavit: bảnkhai có chứngt
hệ
See also: sworn statement form, sworn
and subscribed to
 affidavit for absentee ballot: bảnkhai
tuyên thệdành cho phiếukhi
ếm di
ện

See also: change in political
affiliation, party affiliation
Example: Party affiliation is not
required to vote in these primary
elections. (Ví Dụ: Không bắtbuộc
phảil
i
ên kếtchí
nhđảngđểbỏ
phiếut
r
ongcáccuộcbầucửsơbộ
này.)
 affirmation: sựxácnhận
 affix: đóngdấu
 against: chống,đốivới
See also: vote no, vote against
Example: The candidate ran
against a strong opponent. (Ví Dụ:
Ứngcửvi
ên tranh cửchống đối với
mộtđốit
hủmạnh.
)
 alderman: ủyvi
ên hộiđồngt
hành
phố(
nam)
 alderwoman: ủyvi
ên hộiđồng
thành phố(
nữ)
 allocate: phân phối
See also: apportionment,
reapportion
Example: The winner receives all of
the Electoral College votes
allocated to that state. (Ví Dụ:
Ngườit
r
úngcửnhậnđượct
oàn bộ
sốphi
ếubầucủa ĐạiCửTr
iĐoàn
đượcphân phốicho tiểubangđó.
)
 alternative ballot: lá phiếut
hayt
hế

 affidavit of circulator: bảnchứngt
hệ
củangườil
ưuhành

 alternative format: dạngt
hayt
hế
khác

 affidavit of identity: bảnchứngt
hệvề
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Example: The ballot or accompanying
information is said to be in an alternative
format if it is in a representation other than
the standard ballot language and format. (Ví
Dụ: Lá phiếuhoặct
hôngt
i
nkèm t
heođược
gọil
à dạngt
hayt
hếkhácnếuhình thức
trình bày không phảil
à ngôn ngữvà dạng
t
hôngt
hườngcủal
áphi
ếu.)
 amendment in whole or in part: tu
chính toàn bộhoặcmộtphần

 appoint: bổnhi
ệm
See also: appointee, appointment
Example: The President appointed
the commission's members with
the advice and consent of the
Senate. (Ví Dụ: TổngThốngbổ
nhiệm cáct
hành viên trong ủyban
sau khi hộiývà có sựchấpt
huận
củaThượngNghịVi
ện.
)

 American Independent: ĐộcLậpHoa
Kỳ

 appointed at large: bổnhi
ệm t
oàn
khu vực

 American Independent Party: Đảng
ĐộcLậpHoaKỳ

 appointed incumbent: đươngki
m
đượcbổnhiệm

 American Party: ĐảngHoaKỳ

 appointed member: thành viên
đượcbổnhi
ệm

 Americans with Disabilities Act
(ADA): ĐạoLuậtNgườiMỹKhuyếtTật
(ADA)
See also: handicapped, wheelchair
accessible, disabled voters
 anonymous contributions: các khoản
đónggópkhuyếtdanh
 appeal: kháng cáo
See also: appeals process
Example: The candidate appealed the
court's decision upholding the election
results. (Ví Dụ: Ứngcửvi
ên kháng cáo
quyếtđị
nhcủat
òa án ủnghộkếtquảbầu
cử.
)

 appointed to serve until next
general election: đượcbổnhi
ệm
giữchứcchot
ớikỳcuộct
ổngt
uyển
cửkếtiếp
 appointee: ngườiđượcbổnhi
ệm
See also: appoint, appointment
Example: The appointee belonged
to the minority party. (Ví Dụ:
Ngườiđượcbổnhi
ệm t
huộcđảng
thiểusố.
)
 appointing authority: cơquanbổ
nhiệm
 appointment: sựbổnhi
ệm

 appeals process: thủt
ụckhángcáo

See also: appoint, appointee

 appellate: kháng cáo (tính từ)

Example: Two of the members shall be
appointed for a term of two years. (Ví
Dụ: Hai thành viên sẽđượcbổnhi
ệm
đểgi
ữchứcvụchonhi
ệm kỳhainăm.
)

 applicable: áp dụng(
t
í
nht
ừ)
 application: đơnxi
n
 application for ballot by mail (ABBM):
đơnxi
nl
áphi
ếubầuquat
hư(
ABBM)
 application form: mẫuđơnxi
n

 apportionment: sựchi
atừng
phần
See also: allocate, reapportion
Example: Apportionment is the
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process of dividing the seats in the U.S.
House of Representatives among the 50
states. (Ví Dụ:Sựchia từng phần là quá
trình phân chia sốghếtrong HạNghịVi
ện
Hoa Kỳcho50t
i
ểubang.
)
 appropriate: phân bổ(độngt
ừ)

 assembly bill: dựl
uậtcủanghị
viện
 assembly district: đị
ahạtnghị
viện
 assembly member: ủyvi
ên hội
đồngl
ậppháp

See also: appropriation
Example (v.): Congress appropriated
funds in the amount of 3 million dollars for
the effort. (Ví Dụ(v.): Quốchộiđã phân
bổngânquỹ3t
r
i
ệuđô-la cho hoạtđộng
đó.
)
 appropriation: sựphânbổ
See also: appropriate
Example: Congress approved the
appropriation of funds in the amount of 3
million dollars for the effort. (Ví Dụ: Quốc
hộiđã chấpt
huậnvi
ệcphânbổngân quỹ
3 triệuđô-la cho hoạtđộngđó.
)
 approve: chấpt
huận,phê chuẩn

 assemblyman: ủyvi
ên hộiđồng
lậppháp (
nam)
See also: assembly member
 assemblyperson: ủyvi
ên hội
đồngl
ậppháp
See also: assembly member
 assemblywoman: ủyvi
ên hội
đồngl
ậppháp(nữ)
See also: assembly member
 assessor: viên chứcgiám đị
nh
thuế
 assistance: trợgi
úp

 article: đi
ềukhoản
 as amended: nhưđượct
uchí
nh
See also: charter amendment,
constitutional amendment
Example: The act, as amended, expires
next year. (Ví Dụ: Đạol
uật
,nhưđượct
u
chính, hếthạnvàonăm sau.
)
 as set forth: nhưđượcquiđị
nh
 as set out: nhưđượcđềcập
 ask for and receive instructions on
how to operate the voting machine or
mark a paper ballot: yêu cầuvà nhận
đượchướngdẫnvềcáchsửdụngmáy bỏ
phiếuhoặcđi
ềnl
áphi
ếugi
ấy
See also: assistance to vote, instructions
on how to use the voting machine
 assembly: hộiđồngl
ậppháp

 Assistance to vote: trợgi
úpbỏ
phiếu
See also: instructions on how to
use the voting machine, ask for
and receive instructions on how to
operate the voting machine or
mark a paper ballot
 assistant attorney general: phụ
tá tổngchưởngl
ý
 assistant of voters: ngườit
r
ợ
giúp cửt
r
i
 assistant superintendent: trợl
ý
thanh tra
 assistant United States
attorney: phụt
ál
uậtsưHoaKỳ
 at large: toàn khu vực
 attest: chứngt
hực
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 attorney general: tổngchưởngl
ý
 audio ballot: lá phiếubằngâm t
hanh
Definition: A ballot in which a set of
offices is presented to the voter in spoken,
rather than written form.
 audio function with headset and
earphones: chứcnăngâm t
hanhcóbộ
tai nghe
 audio-tactile interface (ATI): giao diện
ATI
Definition: Voter interface designed to not
require visual reading of a ballot. Audio is
used to convey information to the voter
and sensitive tactile controls allow the
voter to communicate ballot selections to
the voting system.
 audit: thanh tra, kiểm t
oán
Definition: Systematic, independent,
documented process for obtaining records,
statements of fact or other relevant
information and assessing them
objectively to determine the extent to
which specified requirements are fulfilled.
 audit capacity: khảnăngthanh tra
 audit process: thủt
ụcthanh tra
See also: audit, auditor, audit trail
 audit trail: qui trình thanh tra
See also: audit, auditor, audit trail
 audit trail for direct-recording
equipment: qui trình thanh tra cho máy
ghi trựctiếp
Definition: Paper printout of votes cast,
produced by direct-recording electronic
(DRE) voting machines, which election
officials may use to cross-check
electronically tabulated totals.
 auditor: thanh tra viên, kiểm t
oánvi
ên

See also: audit, auditor, audit trail
 auditor-controller: thanh traquản lý viên, gi
ám đốct
ài chánh
 authority: thẩm quyền
 authorization: cho phép, sựcho
phép
 authorize: chophép(
độngt
ừ)
 authorized by law: đượcl
uật
pháp cho phép
 authorized poll agent: đạidi
ện
quầyphi
ếuđượcủyquyền
 AutoMARK voting machine: máy
bỏphi
ếuAut
oMARK
 availability: sửdụngđược
Definition: The percentage of time
during which a system is operating
properly and available for use.

B
 ballot: lá phiếu
See also: audio ballot, ballot image,
video ballot, electronic voter interface.
Definition: The official presentation of
all of the contests to be decided in a
particular election. Version 1.0 Volume
I: Voting System Performance
Guidelines Appendix A: Glossary A-5
 ballot access: tiếpcậnl
áphi
ếu
Example: Ballot access refers to the
process by which candidates and
political parties qualify for the primary
and general election ballots. (Ví Dụ:
Tiếpcậnl
áphi
ếul
à nói tớit
hủt
ục
t
r
ongđóứngcửvi
ên và các chính

GLOSSARYOFKEYELECTI
ON TERMS •English-Vietnamese

15

U.S. Election Assistance Commission
đảnghộiđủđi
ềuki
ệnnhậncácl
áphi
ếu
tuyểncửsơbộvà lá phiếut
ổngt
uyểncử.
)
 ballot board: hộiđồngviếtlá phiếu
 ballot box: thùng phiếu
 ballot card: thẻlá phiếu
 ballot cast: bỏphi
ếu
 ballot configuration: hình thứcl
áphi
ếu
Definition: Particular set of contests to
appear on the ballot for a particular
election district, their order, the list of
ballot positions for each contest, and the
binding of candidate names to ballot
positions.
 ballot counter: máyđếm l
áphi
ếu
Definition: Process in a voting device that
counts the votes cast in an election.
 ballot counting logic: nguyên lý đếm l
á
phiếu
Definition: The software logic that defines
the combinations of voter choices that are
valid and invalid on a given ballot and that
determines how the vote choices are
totaled in a given election.
 ballot demonstration station: trạm
hướngđẫnbỏphi
ếu
 ballot envelope: phong bì đựngl
áphi
ếu
 ballot format: dạngl
áphi
ếu
Definition: The concrete presentation of
the contents of a ballot appropriate to the
particular voting technology being used.
The contents may be rendered using
various methods of presentation (visual or
audio), language or graphics.

of all votes cast by a single voter.
Example: A ballot image is a record
of all votes cast by a single voter.
(Ví Dụ: Hình ảnhl
áphi
ếul
à hồsơ
ghi lạit
ấtcảcácl
ựachọnbỏphi
ếu
củamộtcửt
r
i
.
)
 ballot instructions: cáchướng
dẫnlá phiếu
Definition: Information provided to
the voter during the voting session
that describes the procedure for
executing a ballot. Such material
may (but need not) appear directly
on the ballot.
 ballot issuing station: trạm cấp
phát lá phiếu
 ballot label: nhãn lá phiếu
 ballot layout: dạngt
r
ình bày củal
á
phiếu
 ballot marking device: thiếtbị
đi
ềnvào phiếu
 ballot measure: dựl
uậtghit
r
ên lá
phiếu
See also: measure, initiative,
referendum
Definition: (1) A question that appears
on the ballot for approval or rejection.
(2) A contest on a ballot where the
voter may vote yes or no.
Example: A ballot measure is a policy
question voted on by voters in an
election. (Ví Dụ: Dựl
uậtl
áphi
ếul
à
mộtcâuhỏivềchí
nhsáchđượccáccử
tri trong mộtcuộcbầucửbỏphi
ếu
quyếtđị
nh.
)
 ballot order: thứt
ựl
áphi
ếu

 ballot image: hình ảnhl
áphi
ếu
See also: cast vote record

 ballot pamphlet: tờt
hôngt
i
nvềl
á
phiếu

Definition: Electronically produced record

 ballot pickup: tớil
ấyl
áphi
ếu
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 ballot position: vịt
r
ít
r
ên lá phiếu
Definition: A specific place in a ballot
where a voter's selection for a particular
contest may be indicated. Positions may
be connected to row and column numbers
on the face of a voting machine or ballot,
particular bit positions in a binary record
of a ballot (for example, an electronic
ballot image), the equivalent in some
other form. Ballot positions are bound to
specific contests and candidate names by
the ballot configuration.
 ballot preparation: chuẩnbịl
áphi
ếu
Definition: Selecting the specific contests
and questions to be contained in a ballot
format and related instructions; preparing
and testing election-specific software
containing these selections; producing all
possible ballot formats; and validating the
correctness of ballot materials and
software containing these selections for an
upcoming election.
 ballot production: sản xuấtphi
ếu
Definition: Process of generating ballots
for presentation to voters, e.g., printing
paper ballots or configuring the ballot
presentation on a DRE.
 ballot question: thắcmắcvềl
áphi
ếu
 ballot rotation: t
hayđổit
hứt
ựghit
ên
các ứngvi
ên trên lá phiếu
Definition: Process of varying the order of
the candidate names within a given
contest.
 ballot scanner: máy chụpquétl
áphi
ếu
Definition: Device used to read the voter
selection data from a paper ballot or ballot
card.
 ballot stub: cuốnphiếu
 ballot style: kiểudạng lá phiếu
See also: ballot configuration

Example: The ballot style you receive
will be determined by your place of
residence. (Ví Dụ: Dạngl
áphi
ếumà
quý vịnhậnđượcsẽt
ùy thuộcvàonơi
cưngụcủaquývị
.
)
 ballot summary: phầnt
óm l
ược
củal
áphi
ếu
 ballot title: t
i
êuđềcủal
áphi
ếu
 ballot types: các dạngl
áphi
ếu
 becoming a candidate for public
office: trởt
hành ứngcửvi
ên tranh
cửcho chứcvụt
r
ongchí
nhquyền
 begin voting: bắtđầubỏphi
ếu
 bicameral: l
ưỡngvi
ện
 biennial: hainăm mộtl
ần
 biennium: thờigi
anhainăm
 bill: dựl
uật
 Bill of Rights: BảnTuyên Bốvề
Các Quyền
 bilingual requirements: các qui
đị
nh song ngữ
 bipartisan: haichí
nhđảng,l
ưỡng
đảng
 bipartisanship: t
ưcáchhaichính
đảng,tưcách l
ưỡngđảng
 birthdate: ngàyt
hángnăm si
nh
 blank: bỏt
r
ống
 blank space: ô trống
 blind: mù
See also: disabled, persons with
disabilities, Braille voting instructions
 board: ủyban, ban, hộiđồng
 board member: thành viên ủy ban
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 board of canvassers: hộiđồngkiểm
phiếu
 board of commissioners: hộiđồngủy
viên

C

 board of directors: bangi
ám đốc
 board of education: hộiđồnggiáo dục
 board of elections: ủybanphụtrách các
cuộctuyểncử
 board of registrars: ủybanghidanhcho
cửt
r
i
 bona fide: xác thực,khônggi
anl
ận
 bond: trái phiếu
 bond issue: vấnđềt
r
áiphi
ếu

 call an election: yêu cầut
ổchức
bầucử
 calling special elections: yêu cầu
tổchứccáccuộcbầucửđặcbi
ệt
 campaign: chiếndị
chvậnđộng
(danh từ)
,vậnđộngt
r
anhcử(
động
từ)
See also: running for office,
candidate

 bond proposition: kếhoạchđềnghịvề
trái phiếu

 campaign contributions: các
khoảnđónggópchochi
ếndị
chvận
độngt
r
anhcử

 bond referendum: cuộct
r
ưngcầudâný
vềt
r
áiphi
ếu

 campaign disclosure: công bốvề
vậnđộngt
r
anhcử

 booth: quầybỏphiếu

 campaign expense report: báo
cáo chi phí củavậnđộngt
r
anhcử

 borough: khu
 borough council: hộiđồngkhu

 campaign finance: tài chánh cho
vậnđộngt
r
anhcử(
danht
ừ)
,t
ài
trợvậnđộngt
r
anhcử(
độngt
ừ)

 boundary line: đườngr
anhgi
ới
 Braille voting instructions: hướngdẫn
bỏphi
ếubằngchữnổiBr
ai
l
l
e
 bring identification: mang theo giấyt
ờ
nhậndạng
 butterfly ballot: lá phiếudạng bướm,l
á
phiếubắtchéo
See also: ballot types
 by hand: bằngt
ay
 by mail: quat
hư
 by ordinance: theo sắcl
ệnh

 campaign finance disclosure:
công bốvềvi
ệct
ài trợchovận
độngt
r
anhcử
 campaign finance disclosure
statements: các bảncôngbốvề
tài trợchovậnđộngt
r
anhcử
 campaign finance laws: cácđi
ều
luậtvềt
ài trợvậnđộngt
r
anhcử
 campaign finance report: báo
cáo vềt
ài trợvậnđộngt
r
anhcử
 campaign finance reporting
requirements: các quiđị
nhvềbáo
cáo tài trợvậnđộngt
r
anhcử

GLOSSARYOFKEYELECTI
ON TERMS •English-Vietnamese

18

U.S. Election Assistance Commission
 campaign financing: tài trợchovận
độngt
r
anhcử
 campaign materials: tài liệuvậnđộng
tranh cử
 campaign signs: các bảng hiệu vận
độngt
r
anhcử
 campaign spending: chi phí cho vận
độngt
r
anhcử

củaứngcửvi
ên
 candidate withdrawal periods:
các gi
aiđoạnr
útđơnxi
nt
r
anhcử
 candidates list: danh sách các
ứng cửviên
 candidate's profile: hồsơsơlược
vềứngcửvi
ên
 canvass: kiểm phi
ếu

 cancel: hủybỏ
 cancellation: sựhủybỏ
See also: cancellation notices, cancellation
of registration
 cancellation of registration: hủybỏ
việcghidanh
 candidacy: t
ưcáchứngcửviên
 candidate: ứngcửvi
ên

Definition: Compilation of election
returns and validation of the
outcome that forms the basis of
the official results by political
subdivision.
 canvass: kiếm phiếu; xin phiếu
Definition: Solicit votes
 canvass report: báo cáo kiểm
phiếu

See also: candidate registration, running
for office, acceptance of candidacy

 canvassing board: ủyban/hội
đồngkiểm phi
ếu

Definition: Person contending in a contest
for office. A candidate may be explicitly
presented as one of the choices on the
ballot or may be a write-in candidate.

 carry an election: tổchứcmột
cuộcbầucử,t
r
úngcử,đắccử

 candidate committee: ủybanứngcử
viên
 candidate nomination procedures: các
thủt
ụcđềcử
 candidate petitions: t
hưki
ếnnghịcủa
ứngcửvi
ên
 candidate registration: ghi danh cho
ứngcửvi
ên
See also: running for office, candidate,
acceptance of candidacy
 candidate roster: danh sách ứngcử
viên
 candidate statement: bảnxácnhận

 cast: bỏphi
ếu
See also: vote
 cast ballot: lá phiếuđã đượcbầu
(danh từ)
, bỏphi
ếu,bầuphi
ếu
(
độngt
ừ)
See also: ballot
Definition: Ballot that has been
deposited by the voter in the ballot
box or electronically submitted for
tabulation.
 cast vote record: hồsơbỏphi
ếu
Definition: Permanent record of all
votes produced by a single voter
whether in electronic, paper or other
form. Also referred to as ballot image
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when used to refer to electronic ballots.
 cast your ballot: bỏphi
ếucủaquývị
See also: cast your vote
 cast your vote: bỏphi
ếucủaquývị

location. Voted ballots are placed into
secure storage at the polling place.
Stored ballots are transported or
transmitted to a central counting place
which produces the vote count report.
 central counting station: trạm
kiểm phiếut
r
ungương

 casting a vote: bỏphi
ếu
See also: cast your ballot
 catastrophic system failure: hệt
hống
ngưnghoànt
oàn
Definition: Total loss of function or
functions, such as the loss or
unrecoverable corruption of voting data or
the failure of an on board battery of
volatile memory.

 central voter register list: danh
sách ghi danh cửt
r
it
r
ung
ương/chính
 centralized voter registration
database (CVR): cơsởdữl
i
ệughi
danh cửt
r
iđượcgộpchung(
CVR)
 certificate: chứngnhận,gi
ấychứng
nhận

 categories: các hạngmục

 certificate of circulator: chứng
nhậncủanhânvi
ênl
ưuhành

 caucus: cuộchọpkí
ncủabanl
ãnh đạo
mộtt
ổchức

 certificate of election: chứngchỉ
bầucử,gi
ấychứngnhậnbầucử

 caucus election: cuộcbầucửkí
nnộibộ

 certificate of error: chứngchỉsai
sót, giấychứngnhậnsaisót

 caucus system: hệt
hốngnộibộ,hệ
thốngchọnđạibi
ểunộibộ
 central absentee precinct: khu vực
kiểm phi
ếukhi
ếm di
ệnt
r
ungương
Definition: A central absentee precinct
(CAP) is a precinct established in the
courthouse or other public building in a
county or city for the receiving, counting
and recording of absentee ballots cast in
the county or city.
 central count: trạm ki
ểm phiếut
r
ung
ương
 central count process: thủt
ụcki
ểm
phiếut
r
ungương,t
hủt
ụcki
ểm phi
ếu
chính
 central count voting system: hệt
hống
kiểm phi
ếut
r
ungương
Definition: A voting system that tabulates
ballots from multiple precincts at a central

 certificate of nomination: chứng
chỉđềcử, giấychứngnhậnđềcử
 certificate of nominee: giấychứng
nhậncủangườiđượcđềcử
 certificate of permanent disability:
giấychứngnhậnt
ình trạngkhuyếtt
ật
vĩ
nhvi
ễn
 certificate of registration: giấy
chứngnhậnghidanh
 certificate of restoration: giấy
chứng nhậnphụchồi
 certification: sựchứngnhận
See also: state certification, national
certification testing
Definition: Procedure by which a third
party gives written assurance that a
product, process or service conforms
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to specified requirements.
 certification of election: chứngnhận
bầucử
 certification of official election
results: chứngnhậnchính thứcvềkết
quảbầucử
 certification of signatures: chứng
nhậnchữký
 certification requirements: các quiđị
nh
vềsựchứngnhận
 certification testing: kiểm t
r
ađểchứng
nhận
See also: conformance testing
Definition: Testing performed under either
national or state certification processes to
verify voting system conformance to
requirements.
Example: This voting system has gone
through the required state certification
testing for use in this election. (Ví Dụ: Hệ
thốngbỏphi
ếunàyđã qua thủt
ụcki
ểm
tra chứngnhậnbắtbuộccủat
i
ểubangđể
đượcsửdụngt
r
ongcuộcbầucửnày.)

 challenge: khókhăn,phảnđối
i,
thách thức
 challenged ballot: lá phiếukhông
được thừanhận
See also: provisional ballot
Definition: Ballot provided to
individuals who claim they are
registered and eligible to vote but
whose eligibility or registration status
cannot be confirmed when they
present themselves to vote. Once
voted , such ballots must be kept
separate from other ballots and are
not included in the tabulation until
af
t
ert
he vot
er
’
sel
i
gi
bi
l
i
t
yi
s
confirmed. Michigan is an exception in
that they determine voter eligibility
before a ballot is issued.
Example: The voter was provided a
challenged ballot since his eligibility to
vote could not be determined. (Ví Dụ:
Cửt
r
iđượcnhậnmộtl
áphi
ếukhông
thừanhận"vì không thểxácnhận
đượct
ưcáchbỏphi
ếucủacửt
r
iđó.)
 challenged voter: cửt
r
ikhông
được thừanhận

 certified election results: kếtquảbầu
cửđượcchứngnhận

 challenger: ngườiphảnđối
,không
thừanhận

 certify: chứngnhận

 change in political affiliation:
t
hayđổisựl
i
ên kếtchí
nht
r
ị

 chad: các mẩugi
ấyđụcl
ỗ
See also: paper ballot, hanging chads
Definition: A small piece of waste paper
produced by punching a hole in punched
card or tape.
Example: The chad was not completely
separated from the ballot. (Ví Dụ: Miếng
giấyđụclỗkhông hoàn toàn tách khỏil
á
phiếu.
)

See also: affiliation, party affiliation
 change of address: t
hayđổiđị
achỉ
 change of name: t
hayđổit
ên
 change of party: t
hayđổichí
nhđảng
 changes in election procedures:
t
hayđổivềcáct
hủt
ụcbầucử

 chairman: chủt
ị
ch

 changes in voting laws: t
hayđổivề
luậtbầucử

 chairwoman: nữchủt
ị
ch

 charter: hiếnchương
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 charter amendment: tu chính hiến
chương
See also: as amended, constitutional
amendment

 charter commission: ủybanlập hiến
chương

 charter commissioner: ủyvi
ên về
hiếnchương
 charter member: thành viên sáng lập
 charter president: chủt
ị
chsángl
ập
 charter reform: cảit
ổphânhi
ệu
 charter school: t
r
ườngt
ư
 check: đánhdấu
 check the box: đánhdấuvào ô
 checkmark: dấuki
ểm
 chief election officer: t
r
ưởngbant
uyển
cử
 chief inspector: thanh tra trưởng
 chief justice: thẩm phántrưởng
 Chief Justice of the Supreme Court:
Thẩm PhánTr
ưởngcủaTốiCaoPhápVi
ện
 chief of police: cảnhsátt
r
ưởng
 chief state election officer: t
r
ưởngban
tuyểncửcủat
i
ểubang
 choice: lựachọn
 choose: lựachọn(độngt
ừ)
 circuit court of appeals: tòa kháng
cáol
ưuđộng
 circulate: l
ưuhành
 circulation: sựl
ưuhành
 circulator: ngườil
ưuhành

 citizen: công dân
 citizen initiatives: các dựl
uậtcông
dân
 citizen-sponsored: do cưdânt
àit
r
ợ,
docưdânbảot
r
ợ
 city auditor: thanh tra viên thành
phố,ki
ểm t
oánvi
ên thành phố
 city bonds: trái phiếut
hành phố
 city charter: hiếnchươngt
hànhphố
 city clerk: t
hưký thành phố
 city commissioner: ủyvi
ên hộiđồng
thành phố
 city controller: gi
ám đốct
ài chánh
thành phố
 city council: hộiđồngt
hành phố
 city council member: thành viên hội
đồngt
hành phố
 city councilman: nam ủyvi
ên hội
đồngt
hành phố
 city councilperson: ủyvi
ên hộiđồng
thành phố
 city councilwoman: nữủyvi
ên hội
đồngt
hành phố
 city election code: bộl
uậtt
uyểncử
thành phố
 city elections: các cuộcbầucửcủa
thành phố
 city general municipal election:
cuộct
ổngt
uyểncửt
hành phố
 city government: chính quyềnt
hành
phố
 city ordinance: sắcl
ệnht
hành phố
 city special municipal election:
cuộcbầucửđặcbi
ệtcủat
hành phố
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 city treasurer: thủquỹt
hành phố
 civic duty: nghĩ
avụcôngdân
 civic responsibility: trách nhiệm công
dân
 Civil Rights Division, U.S.
Department of Justice: Ban Dân
Quyền,BộTưPhápHoaKỳ
 civil rights: dân quyền
 Civil Rights Act of 1964: ĐạoLuậtvề
QuyềnCôngDânbanhànhnăm 1964
 claim: khiếunại
, đòi yêu sách
 claim board: ủybankhi
ếunại
 claim of conformance: xác nhậnvềt
ình
trạngtuân thủ
Definition: Statement by a vendor
declaring that a specific product conforms
to a particular standard or set of standard
profiles; for voting systems, NASED
qualification or EAC certification provides
independent verification of a claim.
 claimant: ngườiđòi yêu sách, người
xác nhận,nguyên đơn
 clerk: t
hưký
 clerk of absentee voting: t
hưký phụ
trách bỏphi
ếukhi
ếm di
ện
See also: clerk
 clerk of courts: t
hưký tòa
See also: clerk
 clerk of the Supreme Court: t
hưký
củaTốiCaoPhápVi
ện
See also: clerk
 click here: bấm vàođây
 close of registration: kếtt
húcghidanh

 closed primary: kỳbầucửsơbộkín
Definition: Primary election in which
voters receive a ballot listing only
those candidates running for office in
the political party with which the
voters are affiliated. In some states,
non-partisan contests and ballot issues
may be included. In some cases,
political parties may allow unaffiliated
vot
er
st
ovot
ei
nt
hei
rpar
t
y’
spr
i
mar
y.
 code: bộl
uật
 code of conduct: nộiquivềhạnh
kiểm đạođức
 code of conduct of elected
officials: nộiquivềhạnh kiểm đạo
đứccủacácvi
ên chứcdâncử
 Code of Federal Regulations: Bộ
LuậtCácQuiChếLi
ên Bang
 collect: truy thu
 collector: nhân viên truy thu
 column: cột
 commercial off-the-shelf (COTS):
thiếtbịđi
ệnt
oánCOTS
Definition: Commercial, readily
available hardware devices (such as
card readers, printers or personal
computers) or software products (such
as operating systems, programming
language compilers, or database
management systems).
 commission: ủyban
 commissioner: ủyvi
ên
 committee: ủyban
 committee member: thành viên ủy
ban
See also: committee
 committeeman: ủyvi
ên nam
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See also: committee
 committeewoman: ủyvi
ên nữ
See also: committee
 Common Industry Format (CIF):
DạngCôngNghi
ệpThôngDụng(
CI
F)
Definition: Refers to the format described
in ANSI/INCITS 354-2001 "Common
Industry Format (CIF) for Usability Test
Reports.
 Communist Party: ĐảngCộngSản
 complete: hoàn tất
,đầyđủ
Example: 1. complete a voter registration
form; 2. after you have completed
voting...; 3. the complete instructions on
how to vote are available... (Ví Dụ: 1.
hoàn tất đơnghidanhbỏphi
ếu;2.saukhi
đã hoàn tất bỏphi
ếu.
.
.
;3.cóhướngdẫn
đầyđủvềcách thứcbỏphi
ếu.
.
.
)
 compliance: sựt
uânhành
 comply with: tuân theo
 component: thành phần
See also: voting system
Definition: Element within a larger
system; a component can be hardware or
software. For hardware, it is a physical
part of a subsystem that can be used to
compose larger systems (e.g., circuit
boards, internal modems, processors,
computer memory). For software, it is a
module of executable code that performs
a well-defined function and interacts with
other components.
Example: Voting systems are made up of
multiple components. (Ví Dụ: Các hệ
thốngbỏphi
ếubaogồm nhi
ềut
hành
phần.)
 comptroller: gi
ám đốcquản lý tài chánh
 compulsory: bắtbuộc

 computer judge: trọngt
ài phụt
r
ách
máyđi
ệnt
oán
 concerned citizen: công dân có quan
tâm
 conduct an election: thựchi
ệnmột
cuộcbầucử
 configuration management: quảnl
ý
thông sốt
hi
ếtl
ập
Definition: Discipline applying technical
and administrative direction and
surveillance to identify and document
functional and physical characteristics
of a configuration item, control
changes to these characteristics,
record and report change processing
and implementation status, and verify
compliance with specified
requirements.
 configuration management plan:
chươngt
r
ình quảnl
ýt
hôngsốt
hi
ếtl
ập
Definition: Document detailing the
process for identifying, controlling and
managing various released items (such
as code, hardware and documentation).
 configuration status accounting:
danh sách vềtình trạngt
hi
ếtl
ập
Definition: An element of configuration
management, consisting of the
recording and reporting of information
needed to manage a configuration
effectively. This includes a listing of
the approved configuration
identification, the status of proposed
changes to the configuration, and the
implementation status of approved
changes.
 confirm: xác nhận
 confirmation: sựxácnhận
 confirmation mailing: gửit
hưxác
nhận
See also: confirmation
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 confirmation notice: thông báo xác
nhận
See also: confirmation
 conflict between measures: mâu thuẫn
giữacácdựl
uật

 congresswoman: nghịsĩ
/dân biểu
See also:congress
 connect the arrow: nốimũit
ên
 consent decree: nghịđị
nhđồng
thuận

 conformance: phù hợpvớiquiđị
nh
Definition: Fulfillment of specified
requirements by a product, process or
service.
 conformance testing: kiểm t
r
at
ình
trạngphù hợpvớiquiđị
nh

 conservative: bảot
hủ
 consolidated election: cuộcbầucử
kếthợp
 consolidated primaries: các cuộc
bầucửsơbộkếthợp

See also: certification testing

 constable: cảnhsát

Definition: Process of testing an
implementation against the requirements
specified in one or more standards. The
outcomes of a conformance test are
generally a pass or fail result, possibly
including reports of problems encountered
during the execution. Also known as
certification testing.

 constituency: các cửt
r
i

Example: The voting system was certified
for use after it successfully completed
conformance testing. (Ví Dụ: Hệt
hốngbỏ
phiếuđượcchứngnhậnchosửdụngsau
khiđã hoàn tấtt
hành công thủt
ụcki
ểm
tra tình trạngphù hợpvớiquiđị
nh.
)

See also: house of representatives,
representation system
Example: Candidates depend on the
support of their constituency to win
elections. (Ví Dụ: Các ứngcửvi
ên cần
sựủnghộcủacáccửt
r
iđểt
hắngcử.)
 constituent: cửt
r
ibầucử
 constitution: hiếnpháp
 Constitution Party: ĐảngLậpHi
ến

 Congress: QuốcHội

 constitutional: hiếnpháp(
t
í
nht
ừ)

 Congressional: thuộcquốchội(
t
í
nht
ừ)

 constitutional amendment: tu chính
hiếnpháp

See also: congress
 congressional district: khu vựcquốchội
See also: congress
 congressional election: cuộcbầucử
của quốchội
See also: congress
 congressman: nghịsĩ
,dânbi
ểu

See also: as amended, charter
amendment
 constitutional resolutions: các nghị
quyếtvềhi
ếnpháp
See also: constitution
 constitutional rights: quyềnhi
ến
pháp
See also: constitution

See also: congress
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 contest: tranh cử, tranh đoạt
Definition: Decision to be made within an
election, which may be a contest for office
or a referendum, proposition and/or
question. A single ballot may contain one
or more contests.
 contested races: các vòng tranh cử
 contests of candidacy: các vòng tranh
cửcủaứngcửvi
ên
 contests of election: các vòng tranh cử
củacuộcbầucử

 council: hộiđồng
 council action: biệnphápt
hihành
củahộiđồng
See also: council
 council approval: sựchấpt
huậncủa
hộiđồng
See also: council
 council district: hộiđồngt
hành phố
quận,hộiđồngđị
ahạt
See also: council

 continue voting: tiếpt
ụcbỏphi
ếu
 continue voting on next page: tiếpt
ục
bỏphi
ếuởt
r
angsau
 contribution: đóng góp
 contribution limit: các giớihạn đóng
góp

 council member: thành viên hộiđồng
See also: council
 council seats: ghếtrong hộiđồng
See also: council
 councilman: ủyvi
ên hộiđồng,nam

 contributions and expenses reports:
các khoảnđónggópvà báo cáo vềchit
i
êu
 contributions and spending limits:
các khoảnđónggópvà giớihạnchitiêu

See also: council
 councilperson: ủyvi
ên hộiđồng
See also: council

 controller: gi
ám đốcquản lý tài chánh
 controller general: tổnggi
ám đốcquản
lý tài chánh
 convene: triệut
ập

 councilwoman: ủyvi
ên hộiđồng,nữ
See also: council
 count: đếm,t
í
nh

 convention: hộinghị

See also: tabulation

 coroner: bác sĩgiảo nghiệm

Definition: Process of totaling votes.
Version 1.0 Volume I: Voting System
Performance Guidelines Appendix A:
Glossary A-8

 correct: đúng
 correct mark: đánhdấuđúng
 corrective action: biệnphápkhắcphục
Definition: Action taken to eliminate
the causes of an existing deficiency or
other undesirable situation in order to
prevent recurrence.

 counted ballot: lá phiếuđượctính
Definition: Ballot that has been
processed and whose votes are
included in the candidates and
measures vote totals.

GLOSSARYOFKEYELECTI
ON TERMS •English-Vietnamese

26

U.S. Election Assistance Commission
 county: quận
 county assessor: gi
ám đị
nhvi
ên quận

 county superintendent of schools:
giám thịhọckhucủaquận

 county attorney: luậtsưquận

 county supervisor: giám sát viên
quận

 county auditor: thanh tra viên củaquận,
kiểm t
oánvi
ên củaquận

 county tax assessor: giám đị
nh viên
thuếcủa quận

 county board of supervisors: hộiđồng
giám sát quận

 county tax collector: viên chứct
hu
thuếcủaquận

 county board of election: ủyban/hội
đồngtuyểncửquận

 county water commissioner: ủy
viên phụt
r
áchty thủycụccủaquận

 county clerk: t
hưký quận

 county water district: ty thủycục
củaquận

 county commission: ủybanquận
 county commissioner: ủyvi
ên quận
 county committee: ủy ban quận
 county coroner: bác sĩgi
ảonghi
ệm của
quận

 court: tòa án
 court-approved: đượct
òa án chấp
thuận
 court judge: thẩm phántòa án
 court of appeal: tòa kháng cáo

 county council: hội đồng quận

 court of justice: tòa án pháp lý

 county district: khu vựcquận
 county election commission: ủy
ban tuyểncửcủaquận
 county election officer: viên chức
tuyểncửcủaquận
 county election precinct: phân khu bầu
cửcủaquận
 county elections officials: các viên
chứct
uyểncửcủaquận
 county government: chính quyềnquận
 county measure: dựl
uậtcủaquận
 county of residence: quậnnơicưngụ
 county office: vănphòng quận

 courthouse: trụsởt
òa án
 courts competency order: lệnht
òa
cho rằngmộtngườicónăngl
ựct
r
ít
uệ
đểr
ahầut
oà
 cross-filing: xác nhận/tán thành giữa
các bên
Definition: Endorsement of a single
candidate or slate of candidates by
more than one political party. The
candidate or slate appears on the
ballot representing each endorsing
political party. Also referred to as
cross-party endorsement.
 crossover voting: bỏphi
ếuchođảng
không thuộcđảngmình
 cryptographic key: khóa mậtmã

 county seat: ghế/chân trong quận
 county special district: đặckhucủaquận

Definition: Value used to control
cryptographic operations, such as
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decryption, encryption, signature
generation or signature verification.
 cryptography: mậtmã
See also: decryption, encryption
Definition: Discipline that embodies the
principles, means, and methods for the
transformation of data in order to hide
their semantic content, prevent their
unauthorized use, prevent their
undetected modification and establish
their authenticity.
Example: The use of cryptography is
necessary to protect the election's data
from unauthorized use or sabotage. (Ví
Dụ: Việcsửdụnghệt
hốngkhóa mã là cần
thiếtđểbảovệdữl
i
ệucủacuộcbầucử
t
r
ánhcáct
r
ườnghợppháhoạihoặcsử
dụngt
r
áiphép.
)
 curbside voting: bỏphi
ếunơigần/thuận
tiệnnhất
 current: hiệnt
ại
 current law: luậthi
ệnhành
 current resident address: đị
achỉcư
trú hiệnt
ại

D
 data accuracy: mứcđộchí
nhxáccủa
dữl
i
ệu
See also: minimum standard for accuracy
of records, accuracy for voting systems,
logic and accuracy (L&A) testing
Definition: minimum standard for accuracy
of records, accuracy for voting systems,
logic and accuracy (L&A) testing

 data integrity: sựt
oàn vẹncủadữ
liệu
Definition: Invulnerability of the
system to accidental intervention or
deliberate, fraudulent manipulation
that would result in errors in the
processing of data. It is distinguished
from data accuracy that encompasses
internal, system-generated errors.
 data security: bảođảm dữl
i
ệu
 deadline: thờihạn,hạnchót
 deadline for voting: hạnchótđểbỏ
phiếu
 deceased candidate: ứngcửvi
ênđã
quađời
 decertification: thu hồisựchứng
nhận
See also: certification testing,
certification requirements, voting
system certification
Definition: Revocation of national or
state certification of voting system
hardware and software.
Example: Process for decertification of
a voting system. (Ví Dụ: Thủt
ụct
hu
hồisựchứngnhậnchomộthệt
hống
bỏphi
ếu.
)
 declaration of assistance to vote:
tuyên bốvềt
r
ợgi
úpbỏphi
ếu
 declaration of candidacy: tuyên bố
tranh cử
 declaration of intent: tuyên bốvềý
đị
nh
 declaration of intent to solicit and
receive contributions: tuyên bốvềý
đị
nhxi
nvà tiếpnhậncáckhoảnt
i
ền
đónggóp
 declaration of intention: tuyên bốý
đị
nh
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 declaration of intention to run for
office: tuyên bốvềýđị
nht
r
anhcử
 decline to: từchối
 decryption: giải mả
Definition: Process of changing encrypted
text into plain text.
 defeat: thua
 defective ballot: lá phiếubịl
ỗi
 delegate: đạibi
ểu
See also: representative, representation
system, elected officials
Example: The delegates to the national
convention. (Ví Dụ: Cácđạibi
ểudựhội
nghịquốcgi
a.
)
 delegation: đoànđạibi
ểu

 description of state ballot
measures: phầnt
r
ình bày vềcácdự
luậtl
áphi
ếucủat
i
ểubang
 designate (verb): chỉđị
nh,bổnhiệm
(
độngt
ừ)
 designate (adj): chỉđị
nh, bổnhiệm
(tính từ)
Example: The governor designate. (Ví
Dụ: Thốngđốcbổnhi
ệm,Thốngđốc
đượcchỉđị
nh.)
 designation: sựchỉđị
nh
 detach: tách rời
 detach here: tách rờiởđây
 device: máy móc, thiếtbị
Definition: Functional unit that
performs its assigned tasks as an
integrated whole.

 delete: xóa
 democracy: dân chủ
 Democrat: Dân Chủ,đảngvi
ênđảngdân
chủ
 Democratic Party: Đảng Dân Chủ
 democratic process: tiếnt
r
ình dân chủ
See also: democracy
 democratic reforms: các cảit
ổvề
dân chủ
See also: democracy
 Department of State: BộNgoạiGi
ao
 Department of Transportation: BộVận
Chuyển
 deputy: phó, phụtá
 deputy attorney general: phóchưởngl
ý
 deputy mayor: phụtá thịt
r
ưởng

 digital paper ballot system: hệ
thốngbỏl
áphi
ếugi
ấybằngkỹt
huật
số
 digital signature: chữkýđi
ệnt
ử
Definition: An asymmetric key operation
where the private key is used to digitally
sign an electronic document and the
public key is used to verify the
signature. Digital signatures provide
data authentication and integrity
protection.
 direct democracy: dân chủt
r
ựct
i
ếp
 direct primary: cuộcbầucửsơbộ
trựct
i
ếp
 direct recording: ghi trựct
i
ếp
 direct recording electronic (DRE):
ghi trựct
i
ếpquamạngđi
ệnt
ử(
DRE)
 direct recording electronic (DRE)
voting system: hệt
hốngbỏphi
ếu
đi
ệnt
ửghit
r
ựct
i
ếp(
DRE)

GLOSSARYOFKEYELECTI
ON TERMS •English-Vietnamese

29

U.S. Election Assistance Commission
Definition: An electronic voting system
that utilizes electronic components for the
functions of ballot presentation, vote
capture, vote recording, and tabulation
which are logically and physically
integrated into a single unit. A DRE
produces a tabulation of the voting data
stored in a removable memory component
and in printed hardcopy. Version 1.0
Volume I: Voting System Performance
Guidelines Appendix A: Glossary A-9
 direct recording equipment: máy ghi
trựct
i
ếp
 direct response electronic voting
machines: các máy bỏphi
ếuđi
ệnt
ử
phảnhồit
r
ựct
i
ếp
 directly verifiable: directly verifiable
Definition: Voting system feature that
allows the voter to verify at least one
representation of his or her ballot with
his/her own senses, not using any
software or hardware intermediary.
Examples include a Marksense paper
ballot and a DRE with a voter verifiable
paper record feature.
 director: gi
ám đốc

 discrimination: phân biệtđốixử,kỳ
thị
See also: Civil Rights Act of 1964
 displaced voters: các cửt
r
isaiđị
a
đi
ểm
 display: hiểnt
hị
,t
r
ưngbày
 disqualification: không hộiđủđi
ều
kiện
 disqualify: không hộiđủđi
ềuki
ện,bị
loạivì không hộiđủđi
ềuki
ện
 disqualifying: không hộiđủđi
ềuki
ện
 distribution of contributions: phân
bổcáckhoảnt
i
ềnđónggóp
 district: quận,hạt
 district assembly: hộiđồngquậnhạt
 district attorney: công tốvi
ên, biện
lý
 district bonds: công khốphi
ếuquận
hạt
 district committee: ủybanquậnhạt

 disability: tình trạngkhuyếtt
ật
Definition: With respect to an individual:
(1) a physical or mental impairment that
substantially limits one or more of the
major life activities of such individual; (2)
a record of such an impairment; (3) being
regarded as having such an impairment
(definition from the Americans with
Disabilities Act).

 district judge: thẩm phánquậnhạt
 district lines: cácđườngr
anhgi
ớicủa
quậnhạt
 district manager: quảnl
ývi
ên của
quậnhạt
 district map: sơđồcủaquậnhạt

 disabled: bịkhuyếtt
ật

 district no. #: quậnhạtsố#

 disabled voters: các cửt
r
ikhuyếtt
ật

 district office: vănphòng quậnhạt

See also: voters with disabilities,
Americans with Disabilities Act (ADA),
handicapped, wheelchair accessible
 disclosure: tiếtl
ộ,côngbố

 district special bond election: cuộc
bầucửđặcbi
ệtvềcông khốphi
ếucủa
quậnhạt
 district superintendent: giám thịđị
a
hạt

GLOSSARYOFKEYELECTI
ON TERMS •English-Vietnamese

30

U.S. Election Assistance Commission
 division: phân ban
 division of motor vehicles: ban lộvận
 do not vote on this page: không bỏ
phiếut
r
ong trang này
 dotted line: cácđườngchấm

Definition: Broadly, voting conducted
before election day where the voter
completes the ballot in person at a
county office or other designated
polling place or ballot drop site prior to
election day.
 early voting ballot board: ủyban
đặct
r
áchvềviệc bỏphi
ếusớm

 double-check: kiểm t
r
ahail
ần
 double voting: bỏphi
ếuhail
ần
 download the form: tảixuốngmẫuđi
ền
 downloadable forms: các mẫuđi
ềncó
thểt
ảixuống
 driver's license: bằngl
áixe
 drop-down menu: bảngchọnt
hảxuống

See also: early voting
 early voting by touch screen: bỏ
phiếut
r
ướcngày bầucửbằngmàn
hình chạm
See also: early voting
 early voting clerk: t
hưký phụt
r
ách
việc bỏphi
ếusớm
See also: early voting

 due: tớihạn
 due date: ngày hếthạn,ngàyđáohạn
 duplicate ballot: lá phiếut
r
ùng lập

 early voting touch-screen sites: các
đị
ađi
ểm bỏphi
ếut
r
ướcngày bầucử
bằngmàn hình chạm
See also: early voting

 duplicate records: hồsơt
r
ùngl
ặp
 duplicate registrations: cáct
r
ườnghợp
ghi danh trùng lặp

 elderly voters: các cửt
r
icaoni
ên
 elect: bầuchọn

 duty station: trạm t
r
ực

 elected: đượcbầuchọn

 dynamic voting system software: phần
mềm hệt
hốngbỏphi
ếul
i
nhhoạt

 elected member: t
hànhvi
ênđược
bầuchọn

See also: voting system software
Definition: Software that changes over
time once it is installed on the voting
equipment.

E
 early voting: bỏphi
ếusớm

 el
ect
ed of
f
i
ci
al
’
scampai
gn
activity: hoạtđộngt
r
anhcửcủaviên
chứcdâncử
 elected officials: các viên chứcdân
cử
 elected to fill unexpired term: được
bầuchọnđểgi
ữnhi
ệm kỳchưahết
hạn
 election: cuộcbầucử
Definition: A formal process of
selecting a person for public office or
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of accepting or rejecting a political
proposition by voting.
 election administration process: thủ
tụcđi
ềuhành cuộcbầucử
 election assessment: đánhgi
ácuộcbầu
cử,gi
ám đị
nhcuộcbầucử
 election authority: nhà chứct
r
áchbầu
cử

 election district: quậnhạtbầucử
Definition: Contiguous geographic area
represented by a public official who is
elected by voters residing within the
district boundaries. The district may
cover an entire state or political
subdivision, may be a portion of the
state or political subdivision, or may
include portions of more than one
political subdivision.

 election ballot: lá phiếut
uyểncử

 election division: ban tuyểncử

 election board: ủybant
uyểncử

 election equipment: dụngcụdùng
đểbầucử

See also: board
 election calendar: lị
cht
r
ình bầucử
 election campaign: vậnđộngbầucử

 election form: dạng/đơnbầucử
 election fraud: gian lậnbầucử

 election clerk: t
hưký phụt
r
ácht
uyểncử

 election inspector: thanh tra viên
bầucử

 election code: bộl
uậtbầucử

 election judge: t
r
ưởngbanbầucử

 election commission: ủybanbầucử

 election kit: bộhồsơ bầucử

 election contest: vòng tranh cửt
r
ong
cuộcbầucử

 election law: luậtbầucử

 election contribution: sựđónggópcho
cuộcbầucử
 election databases: cáccơsởdữl
i
ệu
củacuộcbầucử
Definition: Data file or set of files that
contain geographic information about
political subdivisions and boundaries, all
contests and questions to be included in
an election, and the candidates for each
contest.

 election management system: hệ
thốngquảnl
ýbầucử
Definition: Set of processing functions
and databases within a voting system
that defines, develops and maintains
election databases, performs election
definitions and setup functions, format
ballots, count votes, consolidates and
report results, and maintains audit
trails. Version 1.0 Volume I: Voting
System Performance Guidelines
Appendix A: Glossary A-10

 Election Day; election day: Ngày
BầuCử;ngày bầucử

 election materials: các tài liệubầu
cử

 election definition: đị
nhnghĩ
avề
cuộcbầucử

 election night tabulation: kiểm
phiếuvào buổit
ốichocuộcbầucử

Definition: Definition of the contests and
questions that will appear on the ballot for
a specific election.

See also: election results, results
 election officer: viên chứcphụt
r
ách

GLOSSARYOFKEYELECTI
ON TERMS •English-Vietnamese

32

U.S. Election Assistance Commission
bầucử

 elective office: chứctuyểncử

 election officials: các viên chứcl
ovề
bầucử
Definition: The people associated with
administering and conducting elections,
including government personnel and poll
workers.

 elector: đạibi
ểucửt
r
i
,cửt
r
i
 elector candidates: các ứngcửvi
ên
của đạibi
ểucửt
r
i
 electoral board: ủybant
uyểncử
 Electoral College: ĐạiCửTr
iĐoàn

 election officials training: huấnl
uyện
của các viên chứcbầucử
 election order: lệnhbầucử
 election precinct: khu bầucử
 election precinct officer: viên chứcphụ
trách phân khu bầucử
 election programming: lậpt
r
ình bầucử
Definition: Process by which election
officials or their designees use voting
system software to logically define the
ballot for a specific election.
 election results: kếtquảbầucử

See also: electoral process
Example: A presidential candidate
must receive a majority of 270
Electoral College votes to win the
election. (Ví Dụ: Ứngcửvi
ên tổng
thốngphảinhậnđượcđasốphi
ếu
trong số270phi
ếubầuĐạiCửTr
i
Đoànđểt
hắngcử.
)
 electoral cycle: chu kỳt
uyểncử
 electoral fraud statutes: cácđạo
luậtvềgi
anl
ậnt
r
ongbầucử
 electoral process: tiếnt
r
ình bầucử
See also: Electoral College

 election returns: sốphi
ếubầu
 election seals: các con dấucủacuộcbầu
cử
 election system: hệt
hốngbầucử
 electioneer: ngườivậnđộngbầucử
 elections administrator: quảnt
r
ịvi
ên
phụt
r
ácht
uyểncử
 elections by mail: các cuộcbầucửqua
t
hư
 election process: thủt
ụcbầucử
See also: election system
 election registrar: nhân viên ghi
danh cửt
r
i
 election supervisor: giám sát viên
phụt
r
ácht
uyểncử

 electoral votes: các lá phiếubầucử
 electorate: toàn bộcửt
r
i
,khubầucử
 electro-mechanical voting system:
hệt
hốngbỏphi
ếubằngmáyđi
ệnt
ử
 electronic cast vote record: hồsơ
phiếubầuđi
ệnt
ử
Definition: An electronic version of the
cast vote record.
 electronic poll book: sổghichép
bằng đi
ệnt
ửcủaquầyphi
ếu
See also: poll book, poll book station
 electronic record: hồsơđi
ệnt
ử
 electronic reporting and tracking
system (ERTS): hệt
hốngt
heodõi và
báocáođi
ệnt
ử(
ERTS)
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 electronic storage: l
ưut
r
ữt
r
ên mạng
đi
ệnt
ử,l
ưutrữđi
ệnt
ử
 electronic voter interface: giao diện
tiếpxúcvớicửt
r
iquamạngđi
ệnt
ử
Definition: Subsystem within a voting
system which communicates ballot
information to a voter in video, audio or
other alternative format which allows the
voter to select candidates and issues by
means of vocalization or physical actions.
 electronic voter verification: xác minh
cửt
r
iquamạngđi
ệnt
ử
 electronic voting: bỏphi
ếuquamạng
đi
ệnt
ử
See also: adjust the contrast of your
ballot, electronic voting machine
 electronic voting counter: chươngt
r
ình
đếm l
áphi
ếuđi
ệnt
ử
 electronic voting machine: máy bỏ
phiếuđi
ệnt
ử

the presentation, vote capture and vote
recording functions. An optical scan
system employing a ballot marking
device adds a second electronic
component for ballot presentation and
vote capture functions.
 electronically tabulated totals: tổng
sốphi
ếuđượcđếm quamạng
 eligibility for office: tình trạnghội
đủđi
ềuki
ệngi
ữchức
 eligible: hộiđủđi
ềuki
ện
 eligible candidates: các ứngcửvi
ên
hộiđủđi
ềuki
ện
 eligible citizens: các công dân hộiđủ
đi
ềuki
ện
 eligible to vote: hộiđủđi
ềuki
ệnbỏ
phiếu
Definition: Same as eligibility to vote.
 emergency ballot: lá phiếukhẩncấp

See also: voting equipment, voting
system, adjust the contrast of your ballot,
electronic voting

 emergency slot: khe khẩncấp

Definition: Any system that utilizes an
electronic component. Term is generally
used to refer to DREs.

 enactment: sựbanhành

 electronic voting system: hệt
hốngbỏ
phiếuđi
ệnt
ử
Definition: An electronic voting system is
one or more integrated devices that utilize
an electronic component for one or more of
the following functions: ballot presentation,
vote capture, vote recording, and
tabulation. A DRE is a functionally and
physically integrated electronic voting
system which provides all four functions
electronically in a single device. An optical
scan (also known as Marksense) system
where the voter marks a paper ballot with a
marking instrument and then deposits the
ballot in a tabulation device is partially
electronic in that the paper ballot provides

 enact: ban hành

 enclose: kèm theo, gửikèm
 encryption: mã hóa
See also: cryptography and decryption
Definition: Process of obscuring
information by changing plain text into
ciphertext for the purpose of security
or privacy.
Example: Voting systems use encryption
to secure election information. (Ví Dụ:
Các hệt
hốngbỏphi
ếusửdụngmã số
đểbảomậtt
hôngt
i
nvềcuộcbầucử.
)
 enroll: ghidanh,đăngkýt
ham gia
 enrollment: sựghidanh
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 enrollment statistics: các dữl
i
ệut
hống
kê vềghidanh
 entry: nhập,sựghivào, sựt
i
ếpnhận
 envelope: bì thư,phongbì

tính hay không.)
 expedite voting: bỏphi
ếunhanh
 expenditures: các khoảnchit
i
êu
 expense: chi phí, chi tiêu

 equipment: máy móc, dụngcụ
See also: voting equipment, voting
machine
 erasure: sựxóabỏ

 expense report: báo cáo chi phí, báo
cáo vềchit
i
êu
 expired: đã hếthạn
 extended hours: giờgi
ahạn

 error correcting code: mã kiểm t
r
asai
sót
Definition: Coding system that allows data
being read or transmitted to be checked
for errors and, when detected, corrects
those errors.
 error rate standards: các tiêu chuẩnvề
mứcđộsaisót
 established by law: theo luật
,t
heoqui
đị
nhcủal
uậtpháp
 ethical standards of conduct: các tiêu
chuẩnvềhànhviđạođức
 ethics: đạođức,cáchxửt
hế
 e-voting: bỏphi
ếubằngđi
ệnt
ử
 executive branch: nghành hành pháp
 exempt: miễn
 exit poll: sựt
hăm dò các cửt
ri khi họr
ời
phòng bỏphi
ếu(
đểướcl
ượngkếtquảbầu
cử)
 expect a receipt: yêu cầugi
ấybi
ên nhận
See also: receipt
Example: After casting a provisional ballot
expect a receipt with information on how
to determine if your vote was counted or
not. (Ví Dụ: Sau khi bỏl
áphi
ếut
ạm,yêu
cầugiấy biên nhận có thông tin vềcách
thứcxácđị
nhxem l
áphi
ếuđócóđược

 extension: gia hạn,kéodài
 EZ Voter Registration: Ghi Danh Bỏ
PhiếuEZ
See also: voter registration, register to
vote
Example: The new EZ Voter
Registration allows individuals to
register to vote online. (Ví Dụ: Thủ
TụcGhiDanhCửTr
iEZ (
EZVot
er
Registration) mớichophépngườidân
ghi danh bỏphi
ếut
r
ựct
uyến)

F
 fail-safe ballot: lá phiếuchocửt
r
iđã
chuyểnkhuvựcbầucử
 fail-safe voter: cửt
r
iđã dờichỗởvà
chưaghidanhl
ại
 fail-safe voting: việcbỏphi
ếucủacử
t
r
iđã dờichỗởvàchưaghidanhl
ại
 Fair Ballot Access Act: ĐạoLuậtSử
DụngLáPhi
ếuCôngBằng
 Federal: Liên Bang
 Federal Court of Appeals: Tòa kháng
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cáo liên bang
 Federal Discretionary Funds: Ngân quỹ
tùy nghi sửdụngcủal
i
ên bang
 Federal District Court: Tòa án quậnhạt
củal
i
ên bang
 Federal Election: Cuộcbầucửl
i
ên bang
 Federal Election Campaign Act
(FECA):) Đạol
uậtvềvậnđộngt
uyểncử
củal
i
ên bang (FECA)
See also: Act of Congress, Help America
Vote Act (HAVA)

 Federal service voters: Các cửt
r
i
phục vụl
i
ên bang
See also: overseas voter, Uniformed
and Overseas Citizens Absentee Voting
Act (UOCAVA)
 Federal services ballot: Lá phiếu
cho cửtri phục vụl
i
ên bang
 Federal voting assistance: Trợgi
úp
bỏphi
ếut
r
ongcuộcbầucửl
i
ên bang
 Federal Voting Assistance
Program: Chươngt
r
ình trợgi
úpbỏ
phiếut
r
ongcuộcbầucửl
i
ên bang

 Federal Election Commission (FEC):
Ủybant
uyểncửl
i
ên bang (FEC)

 Federal Voting Rights Act: Đạol
uật
vềcácquyềnbỏphi
ếucủal
i
ên bang

 Federal election inspector: thanh tra
viên tuyểncửl
i
ên bang

 Federal Voting Systems Standards
(FVSS): Các tiêu chuẩnvềhệt
hống
bỏphi
ếul
i
ên bang (FVSS)

 Federal examiner: kiểm t
r
avi
ên liên
bang
See also: federal observer
 Federal Information Processing
Standards (FIPS): Các tiêu chuẩnxửl
ý
thông tin liên bang (FIPS)
Definition: Standards for federal computer
systems developed by NIST. These
standards are developed when there are
no existing industry standards to address
federal requirements for system
interoperability, portability of data and
software, and computer security.
 Federal law: Luậtl
i
ên bang
 Federal observer: Quan sát viên củal
i
ên
bang
See also: federal examiner
 Federal office: Văn phòng liên bang
 Federal Postcard Application (FPCA):
Đơnxi
ndạngbưut
hi
ệpcủal
i
ên bang
(FPCA)

 Federal Write-in Absentee
Ballot (FWAB): Lá phiếukhi
ếm di
ện
cho ứngcửvi
ên được bổsung tên của
liên bang (FWAB)
 Federalist: Người ủng hộchếđộliên
bang
 federally recognized tribes: các bộ
tộcđượcl
i
ên bang công nhận
 felony: trọngt
ội
, đại hình
 file: hồsơ,nộp,l
ậphồsơ(
độngt
ừ)
 file for office: nộpđơnt
r
anhcử
 filing deadline: thờihạnchót nộphồ
sơ
See also: deadline
 filing electronically: nộpđơnqua
mạngđi
ệnt
ử
 filing fees: lệphínộpđơn
 filing petitions: nộpđơnki
ếnnghị
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 filing with paper forms: nộpđơnbằng
mẫuđơngi
ấy

sửdụngt
r
ongNgày BầuCử

 fill: đi
ền,t
ôkí
n

 for voting by mail: dành cho bỏ
phiếuquat
hư

 fill in the oval: tô kín ô tròn

 form: mẫu

 fill out: đi
ền

 formal complaint: khiếunạichí
nh
thức

 finalize your vote: hoàn thành thủt
ục
bỏphi
ếucủaquývị
 financial disclosure reports: các báo
cáo tiếtl
ột
ài chánh
 find your polling location: tìm đị
ađi
ểm
bỏphi
ếucủaquývị
See also: polling place, poll
 fine: tiềnphạt
 fire chief: t
r
ưởngnhacứuhỏa
 fire commissioner: ủyvi
ên nha cứuhỏa
 firmware: phầncứng
Definition: Computer programming stored
in programmable read-only memory thus
becoming a permanent part of the
computing device. It is created and tested
like software.
 first-time registrant: ngườighidanhbỏ
phiếul
ầnđầut
i
ên
 first-time voter: cửt
r
il
ầnđầut
i
ênđi
bầu
 fiscal: tài khóa

See also: voter concern form
Example: The voter filed a formal
complaint. (Ví Dụ:Cửt
r
inộpđơn
khiếunạichính thức.
)
 forms of identification: các hình
thứcgi
ấytờ nhậndạng
See also: identifying documents, show
identification, voter identification card
Example: A voter needs to provide one
of the following forms of identification
when registering to vote. (Ví Dụ:Cửt
r
i
cầncungcấpmộtt
r
ongcácl
oạigi
ấy
tờnhậndạngsauđâykhighidanhbỏ
phiếu.
)
 fraud: gian lận
 fraud hotline: đườngdây khẩnđể
báo vềsựgian lận
 fraudulent: gian lận(
t
í
nht
ừ)
 fraudulently registering to vote:
ghi danh bỏphi
ếumộtcáchgi
anl
ận
 free from coercion or intimidation:
không bịépbuộchayđedọa

 fiscal statement: bảnkếtt
oánt
ài chính

See also: Civil Rights Act of 1964

 fixed resident: t
hườngtrú nhân

Example: A voter's experience at the
polls should be free from coercion or
intimidation. (Ví Dụ: Khi có mặtt
ại
quầyphi
ếu,cửt
r
isẽkhôngbịépbuộc
hoặcđe dọa.
)

 flap: vạt
,vành
 fold: gập
 fold each ballot: gậpmỗil
áphi
ếu
 for Election Day use only: chỉdànhđể

 Freedom Socialist Party: ĐảngXã
HộiTựDo
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 full representation: đạidi
ệnhoàn toàn
 full-screen: trọnmàn hình, toàn bộmàn
hình
 Functional Configuration Audit (FCA):
Kiểm t
r
at
hựcdụngt
hôngsốcấuhình
Definition: Exhaustive verification of every
system function and combination of
f
unct
i
onsci
t
edi
nt
hevendor
’
s
documentation. The FCA verifies the
accuracy and completeness of the
syst
em’
svot
ermanual
,oper
at
i
ons
procedures, maintenance procedures, and
diagnostic testing procedures. Version 1.0
Volume I: Voting System Performance
Guidelines Appendix A: Glossary A-11
 functional test: kiểm t
r
at
í
nhnăng
Definition: Test performed to verify or
validate the accomplishment of a function
or a series of functions.
 functions: cáct
í
nhnăng
 fund: quỹ,t
ài trợ

 general primary: cuộct
ổngt
uyểncử
sơbộ
 general provisions: cácđi
ềukhoản
quiđị
nht
ổngquát
 general registrar: nhân viên ghi
danh tổngquát
 gerrymandering: sựsắp xếp khu vực
bầu cửđểgi
ành phần thắng trong cuộc
tuyển cử
 governing board: ủybanđi
ềuhành,
hộiđồngquảnt
r
ị
 governing body: tổchứcđi
ềuhành
 governing member: thành viên ban
đi
ềuhành
 government: chính phủ
 governor: thốngđốc
 Green Independent: ĐảngXanhĐộc
Lập
 Green Party: ĐảngXanh

 fundraising: gây quỹ
See also: running for office, campaign

 grounds for recall: các lý do miễn
nhiệm, các lý do bãi chức
 group affidavit: bảnchứngt
hệt
heo
nhóm

G
 general: tổngquát
 general assembly: đạihộiđồngl
ậppháp
 general election: cuộct
ổngt
uyểncử
 general election review: duyệtxétvề
cuộct
ổngt
uyểncử
 general municipal election: cuộct
ổng
tuyểncửt
hành phố

 gubernatorial: thuộct
hốngđốc
See also: governor
 gubernatorial election: cuộcbầucử
thốngđốcbang
 gubernatorial general election:
cuộct
ổng tuyểncửt
hốngđốcbang
 gubernatorial primary election:
cuộcbầucửsơbột
hốngđốcbang
 guidelines: hướngdẫn,cácquiđị
nh
hướngdẫn
See also: policy
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Example: The state provides general
guidelines for administering elections. (Ví
Dụ: Tiểubangcócácquiđị
nhhướngdẫn
tổngquátvềt
hủt
ụcđi
ềuhành các cuộc
bầucử).

H
 handicapped: khuyếtt
ật
See also: Americans with Disabilities Act
(ADA), wheelchair accessible, disabled
voters
 hanging chads: các mẩugi
ấyđụcl
ỗcòn
dính lại
See also: chad, punch card
Example: Hanging chads occur when a
vote is not punched through completely.
(Ví Dụ: Tr
ườnghợpcácmẩugi
ấyđụclỗ
còn dính lạixảyr
akhimộtl
áphi
ếukhông
đượcđụct
hủnghoàn toàn.)
 hard money: tiềnvấtvảki
ếm được
 hash: hàm băm
Definition: Algorithm that maps a bit
string of arbitrary length to a fixed-length
bit string
 hash function: hàm băm (tựdòcho đến
khi nào có kết quả)
Definition: A function that maps a bit
string of arbitrary length to a fixed-length
bit string. Approved hash functions satisfy
the following properties: 1. (one-way) It is
computationally infeasible to find any
input that maps to any pre-specified
output, and 2. (collision-resistant) It is
computationally infeasible to find any two
distinct inputs that map to the same
output.

 hearing: thính giác, đi
ềut
r
ần
Example: The election board conducted
a hearing to solicit comments from the
voters. (Ví Dụ: Ủybanđi
ềuhành tuyển
cửt
i
ếnhành mộtcuộcđi
ềut
r
ầnđểt
i
ếp
nhậnýki
ếnnhậnxétcủacửt
r
i
.
)
 hearing impaired: khiếm t
hí
nh
See also: voters with disabilities,
Americans with Disabilities Act (ADA),
disability
 hearing officer: viên chứcđi
ềut
r
ần
 hearing procedures: các thủt
ụcđi
ều
trần
 Help America Vote Act of 2002
(HAVA): ĐạoLuậtGi
úpNgườiMỹBỏ
Phiếu2002
See also: Act of Congress, Federal
Election Campaign Act (FECA)
 Help America Vote College Program:
Chươngt
r
ình Giúp Sinh Viên Đại Học Mỹ
BỏPhi
ếu
 hereby: t
heođây
 hereby certify: t
heođâychứngnhận
 hereby declare: t
heođâyt
uyênbố
 heretofore: t
r
ướcđây
 herewith: cùng vớit
ài liệunày, kèm
t
heođây
 high school district: khu họcchánh
trung học
 hold an election: tổchứcmộtcuộc
bầucử
 hold elections: tổchứccáccuộcbầu
cử
 hold hearings: tổchứccácbuổiđi
ều
trần
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 hold office: giữchức
 home rule: tựt
r
ị
See also: home rule charter, home rule
city
Example: Cities with populations over
1,500 may adopt home rule charters. (Ví
Dụ: Các thành phốcódânsốt
r
ên 1.500
có thểphê chuẩncáchi
ếnchươngt
hành
phố.
)

 implementation statement: bản
cam kếtt
hựchi
ện
Definition: Statement by a vendor
indicating the capabilities, features,
and optional functions as well as
extensions that have been
implemented. Also known as
implementation conformance
statement.
 in accordance with: t
heođúng,
chiếut
heo

 home rule charter: hiếnchươngt
ựt
r
ị
See also: home rule
 home rule city: thành phốt
ựt
r
ị
See also: home rule
 house of representatives: hạvi
ện
See also: constituency, representation
system
 house seat: ghết
r
onghạviện

 in charge of: phụt
r
ách
 in compliance with: phù hợp
với
;tuân thủtheo
 in effect: có hiệul
ực
 in favor of: có lợicho,ủnghộ
 in line when the polls close: sắp
hàng khi các quầyphi
ếuđóngcửa
 in office: đươngchức
See also: office, office holder, public
office

I

Example: The mayor revised his
agenda for his second term in office.
(Ví Dụ: Thịt
r
ưởngđã sửađổichương
trình nghịsựchonhi
ệm kỳđương chức
thứhai
)
 in opposition to: trái với

 identification: nhậndạng
 identification badge/sticker: thẻnhận
dạng;nhãn dính nhậndạng
 identification envelope: bì thưnhận
dạng

 in person: đí
cht
hân
 inactive: không hoạtđộng,khôngl
àm
việc
 inactive voter registration: cửt
r
i
ghi danh không có hiệul
ực

 identifying documents: các giấyt
ờnhận
dạng

 incumbent: đươngnhi
ệm

 illegal voting: bỏphi
ếubấthợppháp

 Independent: Độcl
ập

 implementation: thi hành, thựct
hi
,áp
dụng(
danht
ừ)

 Independent American Party: Đảng
Hoa KỳĐộcLập
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 independent testing: kiểm t
r
ađộcl
ập
 independent testing authority (ITA):
nhà chứct
r
áchkiểm t
r
ađộcl
ập(
I
TA)
Definition: Repl
acedby“
accr
edi
t
edt
est
i
ng
l
abor
at
or
i
es”and“
t
estl
abs.
”Pr
i
orusage
referred to independent testing
organizations accredited by the National
Association of State Election Directors
(NASED) to perform voting system
qualification testing.
 indirectly verifiable: có thểxácminh
gián tiếp
Definition: Voting system feature that
allows a voter to verify his or her
selections via a hardware or software
intermediary. An example is a touch
screen DRE where the voter verifies the
ballot selections through the assistance of
audio stimuli.
 individual permanent paper
record: hồsơlưu vĩ
nhvi
ễncủa cá nhân
 ineligible: không hộiđủđi
ềuki
ện
 information security: bảomậtt
hôngt
i
n
Definition: Protecting information and
information systems from unauthorized
access, use, disclosure, disruption,
modification, or destruction in order to
provide integrity, confidentiality, and
availability.
 informed voting: bỏphi
ếusaukhibi
ết
đầyđủt
hôngt
i
n
 initial: tên viếtt
ắt
 initiative: dựl
uậttiên khởi
See also: direct democracy
 initiative measure: dựl
uậtt
i
ên khởi
See also: initiative
 initiative petition: kiếnnghịt
i
ên khởi

See also: initiative
 initiative proposal: đềnghịt
i
ên khởi
See also: initiative
 initiative statute: đạol
uậtt
i
ên khởi
See also: initiative
 ink: mực
 in-kind contribution: đónggóphảo
tâm
 inner envelope: phong bì bên trong
 insert: tờt
hôngt
i
nkèm theo
 insert voter access card into slot:
nhét thẻtruy cập của cửt
r
ivào trong
khe
 inspect a sample ballot: kiểm t
r
al
á
phiếumẫu
 inspection: kiểm t
r
a
See also: inspector, election inspector,
visually inspected
Definition: Examination of a product
design, product, process or installation
and determination of its conformity
with specific requirements or, on the
basis of professional judgment, with
general requirements. Inspection of a
process may include inspection of
staffing, facilities, technology and
methodology. Version 1.0 Volume I:
Voting System Performance Guidelines
Appendix A: Glossary A-12
 inspector: thanh tra viên
 inspector general: tr
ưởngbant
hanh
tra
 instant run-off: cuộcbầucửquyết
đị
nhchungcuộctứckhắc
 instruction: hướngdẫn
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See also: ballot instructions, instructions
for voting, voting instructions
 instructions for voting: cáchướngdẫn
bỏphi
ếu
 instructions on how to use the voting
machine: hướngdẫncáchsửdụngmáy
bỏphi
ếu
See also: assistance to vote, ask for and
receive instructions on how to operate the
voting machine or mark a paper ballot
 integrity: tính liêm chính/toàn vẹn
See also: data integrity, integrity of the
election
Definition: Guarding against improper
information modification or destruction,
and ensuring information non-repudiation
and authenticity.
 integrity of the election: tính liêm chính
củacuộcbầucử

See also: translation
 interruption of the voting process:
l
àm gi
ánđoạnt
i
ếnt
r
ình bầucử
 invalidate your vote: vô hiệuhóa
phiếubầu củaquývị
 irregularities: cácđi
ềul
ệkhông
chí
nhquy,cácđi
ềul
ệsaiquicách
See also: election fraud, voter concern
form, voter fraud hotline
 issue (to issue a vote): in, phát
hành (in ra lá phiếu)
,bầu phiếu
 issue (decree): ban hành (sắcl
ệnh)
 issue: vấnđề

J

See also: election judge, contests of election
 intent: ýđị
nh
See also: intent of voters, declaration of
intent
 intent of voters: ýđị
nhcủacửt
r
i
 interest group: nhóm có chung lợií
ch
See also: special interest group, group
affidavit
 internal audit log: sổsácht
hanhtra nội
bộ
Definition: A human readable record,
resident on the voting machine, used to
track all activities of that machine. This
log records every activity performed on or
by the machine indicating the event and
when it happened.
 interpreter: thông ngôn viên

 judge: thẩm phán,chánhán, trọng tài
See also: election judge, computer
judge
 judge of probate: chánh án/thẩm
phán chứngt
hựcdichúc
See also: probate judge
 judicial: pháp lý, tưpháp
See also: judge, law, judicial branch
 judicial branch: ngànht
ưpháp
See also: judge, law, judicial
 judicial candidate: ứngcửvi
ên pháp
lý
 judicial district: khu vựcphápl
ý
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 judicial nominating commission: ủy
banđềcửviên chức pháp lý
 judicial officer: viên chứcphápl
ý
 judicial offices: cácvănphòng pháp lý,
các chức vụpháp lý
 judicial qualifications commission: ủy
bang duyệtxétt
r
ình độnăngl
ựcphápl
ý
củachánhán

Example: Key management involves
the handling of cryptographic keys and
other related security parameters. (Ví
Dụ: Quảnl
ýmã bao gồm vi
ệcxửl
ý
các mã sốvà các thông sốbảomật
khác có liên quan)
 key to ballot box: chìa khóa mở
thùng phiếu

L

 judicial retention: giam giữt
heol
uật
 jurisdiction: khu vựccót
hẩm quyền
pháp lý
See also: precinct, district
 jury: bồit
hẩm đoàn
See also: judge, court
 justice: công lý

 Labor Party: ĐảngLaoĐộng
 labor union representative: viên
chứcđạidi
ệnnghi
ệpđoànl
aođộng
 language: ngôn ngữ

 justice of the court of appeal: thẩm
phán tòa kháng cáo
 justice of the peace: thẩm phán
 justice of the supreme court: thẩm
phán tốicaophápvi
ện

K
 key management: quảnl
ýmã
See also: private key, public key,
cryptographic key
Definition: Activities involving the
handling of cryptographic keys and other
related security parameters (e.g.,
passwords) during the entire life cycle of
the keys, including their generation,
storage, establishment, entry and output,
and zeroization.

See also: translation, language
assistance, language minority citizens
 language assistance: trợgi
úpvề
ngôn ngữ
 language minority citizens: các
công dân nói ngôn ngữt
hi
ểusố
 last four digits of Social Security
number (SSN): bốnsốcuốicùng của
sốAn Sinh Xã Hội(
SSN)
See also: Social Security Administration
(SSA), Social Security card, Social
Security number (SSN)
 law: luật
See also: legal, legalize
 lawful permanent resident: t
hường
trú nhân hợppháp
 League of Women Voters: Li
ênĐoàn
NữCửTr
i
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 legal: hợppháp
See also: law, legalize

 Liberal Party: ĐảngTựDo
 Libertarian: Ngườit
ựdochủnghĩ
a

 legal holiday: ngày lễhợppháp

 Libertarian Party: ĐảngNgườiTựDo

 legalize: hợppháphóa

 lieutenant: phó

See also: legally constituted, legally
determined
 legally: mộtcáchhợppháp
 legally constituted: đượcthành lậphợp
pháp
 legally determined: đượcxác đị
nhhợp
pháp
See also: adjudicated incompetent
Example: A person may not be able to
register to vote in some states if he/she
has been legally determined mentally
incompetent. (Ví Dụ: Mộtngườicót
hể
khôngđượcghidanhbỏphi
ếut
ạimộtsố
tiểubangnếuđượcxácđị
nhhợppháplà
mấtnăngl
ựct
r
ít
uệ.
)

 lieutenant governor: phó thốngđốc
 limited ballot: lá phiếugi
ớihạn
See also: ballot, ballot style
 list of registered voters: danh sách
các cửt
r
ighidanhbỏphi
ếu
 lobby (verb): vậnđộngchí
nht
r
ị
(
độngt
ừ)
See also: special interest group,
lobbyist
 lobby (noun): nhóm tích cựcvận
độngchí
nht
r
ị(
danht
ừ)
 lobbying: vậnđộngchí
nht
r
ị
 lobbyist: ngườivậnđộngchí
nht
r
ị

 legislation: sựl
ậppháp,phápchế
See also: initiative, measure, proposal

 local: đị
aphương
See also: precinct, district

 legislative: lậppháp,l
àm luật
 legislative branch: nghành lậppháp

 local government: chính quyềnđị
a
phương

 legislative initiative amendment:
t
uchí
nhđạol
uậtt
i
ên khởi

 local majority vote: phiếuđasốở
cấpđị
aphương

 legislative ratification: phê chuẩnl
uật

 local measures: các dựl
uậtt
ạiđị
a
phương

 legislator: nhà lậppháp
 legislature: cơquanl
ậppháp
 lever voting machine: máy bỏphi
ếucó
cầnđi
ềukhi
ển
See also: voting machine, mechanical
lever voting machine
 liberal: tựdo, phóng khoáng

 logic and accuracy (L&A) testing:
kiểm t
r
at
í
nhhợpl
ývà chính xác (L&A)
See also: minimum standard for
accuracy of records, accuracy for voting
systems, data accuracy
Definition: Testing of the tabulator
setups of a new election definition to
ensure that the content correctly
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reflects the election being held (i.e.,
contests, candidates, number to be elected,
ballot styles) and that all voting positions
can be voted for the maximum number of
eligible candidates and that results are
accurately tabulated and reported.
Example: Election officials conduct logic
and accuracy testing of voting machines
to ensure results are accurately tabulated
and reported. (Ví Dụ: Các viên chứct
uyển
cửt
i
ếnhành thủt
ụcki
ểm t
r
al
ôgí
cvà
mứcđộchí
nhxáccủacácmáybỏphi
ếu
đểbảođảm r
ằngkếtquảt
huđượcsẽ
đượcbáocáovà lậpbảngmộtcáchchí
nh
xác.)

 mail: t
hư
See also: postage, Federal Postcard
Application (FPCA), postmark
 mail ballots (noun): lá phiếubầu
quat
hư(
danht
ừ)
See also: mail
 mail ballots (verb): gửil
áphi
ếuqua
t
hư(
độngt
ừ)
 mailed ballot precinct: phân khu cho
lá phiếugửibằngt
hư
See also: mail

 logical correctness: đúngnguyên lý
Definition: Condition signifying that, for a
given input, a computer program will
satisfy the program specification and
produce the required output.
 look at BOTH SIDES of your ballot:
xem CẢ HAIMẶTl
áphi
ếu

 mail-in election: cuộcbầucửbỏ
phiếuquat
hư
See also: mail
 mail-in voter registration form:
mẫuđơnghidanhcủa cửt
r
ibằngt
hư
See also: mail

M
 machine: máy
See also: voting machine, electronic
voting machine, mechanical lever voting
machine
 machine operator:nhânvi
ênđi
ều
khiểnmáy
 magisterial disctrict: khu vựct
òa án
 magisterial district judge: thẩm phán
khu vựct
òa án
See also: district judge
 magistrate: quan tòa

 mailing address: đị
achỉbưut
í
n
See also: mail
 major: chính
See also: majority party, majority
leader
 majority: đasố
See also: majority party
 majority leader: nhà lãnh đạođa số
See also: majority party
 majority of the votes: đasốphi
ếu
bầu
 majority of voters: đasốcửt
r
i
 majority party: đảngđa số
See also: majority leader

GLOSSARYOFKEYELECTI
ON TERMS •English-Vietnamese

45

U.S. Election Assistance Commission
 make a choice: lựachọn
 make void: vô hiệuhóa,l
àm mấthi
ệul
ực
See also: void, voided
 make your selection: lựachọn(
độngt
ừ)
 malfunctions: lỗi
,trục trặc
 mandate: bắtbuộc,quiđị
nhbắtbuộc
See also: proclamation, law, requirement
Example: Some states mandate
identification at the polls from all voters.
Some states have created mandates
requiring identification at the polls from all
voters. (Ví Dụ: Mộtsốt
i
ểubangquiđị
nh
tấtcảcáccửt
r
iphảixuấtt
r
ình thẻcăn
cướct
ạiquầyphi
ếu.Mộtsốt
i
ểubangđã
thiếtl
ậpcácquiđị
nhbắtbuộc,t
r
ongđó
yêu cầut
ấtcảcáccửt
r
iphảixuấtt
r
ình
thẻcăncướct
ạiquầyphi
ếu.
)

 marking device: dụngcụđi
ềnl
á
phiếu
 Marksense: Hệt
hốngMar
ksense
Definition: System by which votes are
recorded by means of marks made in
voting response fields designated on
one or both faces of a ballot card or
series of cards. Marksense systems
may use an optical scanner or similar
sensor to read the ballots. Also known
as optical scan.
 Marksense Optech: Hệt
hống
Marksense Optech
 master voter registration list: danh
sáchđăngkýcửt
r
ichí
nh
See also: centralized voter registration
database (CVR), central voter register
list, list of registered voters, voter
registration rolls

 mandatory: bắtbuộc

 mayor: thịt
r
ưởng

 manual tabulation of ballots: kiểm
phiếubằngt
ay

 measure: dựl
uật

 mark: đánhdấu, đi
ền
See also: mark within the predefined
area, marked ballot
Example: Please, mark your selection. (Ví
Dụ: Xi
nđánhdấul
ựachọncủaquývị
.
)
 mark within the predefined area:
đánhdấu/đi
ềnt
r
ongvùngquiđị
nhsẵn
See also: mark, marked ballot
 mark your sample ballot: đi
ềnl
áphiếu
mẫucủaquývị
See also: mark, paper ballot
 marked ballot: lá phiếuđã đi
ền
See also: mark, mark within the predefined
area

See also: initiative, proposal,
referendum
Example: Voters had several measures
to review on the ballot. (Ví Dụ: Các cử
tri có mộtsốdựl
uậtđểxem xétt
r
ong
lá phiếu.
)
 measure information: thông tin về
dựl
uật
 measure register: hồsơghil
ựachọn
củacửt
r
ivềmộtdựl
uật
Definition: Record that reflects the
total votes cast for and against a
specific ballot issue. This record is
augmented as each ballot is cast on a
DRE or as digital signals from the
conversion of voted paper ballots are
logically interpreted and recorded
 mechanical lever voting machine:
máy bỏphi
ếucócần điềukhi
ểncơkhí
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Definition: Machine that directly records a
vot
er
’
schoi
cesvi
amechani
call
ever
actuated controls into a counting
mechanism that tallies the votes without
using a physical ballot
 member: thành viên
See also: membership, assemblyman,
councilman, state senator
 member contributions: cácđónggóp
củat
hành viên
 member of Congress: thành viên Quốc
Hội
 member of the assembly: thành viên
nghịvi
ện
 member of the city council: thành viên
hộiđồngt
hành phố
 member of the legislature: thành viên
cơquanl
ậppháp
 member of the state assembly: thành
viên nghịvi
ệntiểubang

application for ballot by mail
Definition: Several methods of
application are available to the public
so they may register to vote.
 midterm election: cuộcbầucửgi
ữa
kỳ
 military voting assistance officer:
viên chứct
r
ợgi
úpbỏphi
ếut
r
ongquân
đội
See also: overseas military voting,
uniformed services voter
 minimum standard for accuracy of
records: tiêu chuẩnt
ốit
hi
ểuvềđộ
chính xác củahồsơ
See also: accuracy for voting systems,
data accuracy, logic and accuracy
(L&A) testing
 minimum standards: các tiêu chuẩn
tốit
hi
ểu
 minimum voting age: tuổitốit
hi
ểu
được bỏphi
ếu

 member of the state senate: thành
vi
ênt
hượngvi
ệnt
i
ểubang

 minor party: đảngt
hứyếu

 member of the United States Congress:
thành viên QuốcHộiHoaKỳ

 minority leader: nhà lãnh đạot
hi
ểu
số

 member of the United States House of
Representatives: thành viên HạVi
ện
Hoa Kỳ

 minority party: đảngt
hi
ểusố

 member of the U.S Senate: thành viên
ThượngVi
ệnHoaKỳ

 mixed ticket: danh sách ứng cửviên
lẫnl
ộn

 membership: t
ưcácht
hànhvi
ên

 mixed vote: bỏphiếul
ẫnl
ộn

See also: board member, council member,
assembly member, charter member
 memory card: thẻnhớ
 method of application: cách thứcxin bỏ
phiếu
See also: applicant, application,

 mismarked: đánhdấu/đi
ềnsai

 mock election: cuộcbầucửgi
ả
 moderate: vừaphải
, có mứcđộ
 modified closed primary: cuộcbầu
cửsơbộkí
nđượcđi
ềuchỉ
nh
See also: primary, primary election,
primary systems
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Example: In a modified closed primary a
voter can mark any party's primary ballot,
but only votes cast by registered party
members count toward the official tally.
(Ví Dụ: Trong mộtcuộcbầucửsơbộ
đượcđi
ềuchỉ
nh,cửt
r
icót
hểđi
ềnl
áphi
ếu
bầusơbộcủabấtkỳđảngnào, tuy nhiên
chỉcósốl
áphi
ếubầucủacáct
hành viên
chí
nhđảngđã đăngkýmớiđượct
í
nhvào
bảngki
ểm phi
ếuchí
nht
hức.
)

thành phố
 municipality: thành phốt
ựt
r
ị

N

 monitor and device controller: máy
giám sát và máy kiểm soátt
hi
ếtbị
 motor voter: cửt
r
il
ấybằngl
áixevào
thờiđi
ểm ghidanhbỏphi
ếu

 name of candidate: tên củaứngcử
viên

 multi-member district: khu vựccó
nhiềuđạidi
ện

 national: thuộc quốcgi
a

See also: district, member
 multi-seat contest: vòng tranh cửcho
nhiềughế
Definition: Contest in which multiple
candidates can run, up to a specified
number of seats. Voters may vote for no
more than the specified number of
candidates. Version 1.0 Volume I: Voting
System Performance Guidelines Appendix
A: Glossary A-13
 municipal: thành phố
See also: precinct, district
 municipal ballot: lá phiếut
hành phố
 municipal bond election: cuộcbầucử
vềtrái phiếucủat
hành phố
 municipal code: bộl
uậtt
hành phố
 municipal elections: các cuộcbầucử
củat
hành phố
See also: local, local measures
 municipal school district: khu họcchánh
thành phố

 National Association of Secretaries
of State (NASS): HiệpHộiQuốcGi
a
các TổngTr
ưởngTi
ểuBang(
NASS)
 National Association of State
Election Directors (NASED): Hiệp
HộiQuốcGi
aCácGi
ám ĐốcTuyểnCử
củaTi
ểuBang(
NASED)
 national certification test report:
báo cáo kiểm t
r
achứngnhậnt
oàn
quốc
Definition: Report of results of
independent testing of a voting system
by an accredited test lab delivered to
the EAC with a recommendation
regarding granting a certification
number.
 national certification testing: kiểm
tra chứngnhậnt
oàn quốc
Definition: Examination and testing of
a voting system to determine if the
system complies with the performance
and other requirements of the national
certification standards and with its own
specifications.
 National Change of Address
Program (NCOA): ChươngTr
ình
ThayĐổiĐị
aChỉQuốcGi
a(
NCOA)

 municipal water district: ty thủycục

GLOSSARYOFKEYELECTI
ON TERMS •English-Vietnamese

48

U.S. Election Assistance Commission
 national convention: đạihộitoàn quốc
 National Institute of Standards
and Technology (NIST): ViệnNghi
ên
CứuCácTi
êu Chuẩnvà KỹThuật
QuốcGi
a

đềcử
 nominating petition: kiếnnghịđềcử
 nomination: đềcử,t
i
ếncử(
danht
ừ)
 nomination paper: giấyđềcử

 National League of Women Voters:
Li
ênĐoànNữCửTr
iQuốcGi
a

 nomination papers: giấyt
ờđềcử

 national party convention: đạihội
chí
nhđảngquốcgi
a

 nomination petitions: các bảnki
ến
nghịđềcử

 national presidential nominating
convention: hộinghịquốcgi
ađềcửt
ổng
thống

 nominee: ngườiđượcđềcử

 National Voluntary Laboratory
Accreditation Program (NVLAP):
ChươngTr
ình ChứngNhậnPhòng kiểm
nghiệm TựNguyệnQuốcGi
a(
NVLAP)
Definition: The National Voluntary
Laboratory Accreditation Program
operated by NIST.
 National Voter Registration Act of
1993 (NVRA)[Also known as the
“Mot
orVot
er Act]: ĐạoLuậtGhiDanh
CửTr
iQuốcGi
anăm 1993(
NVRA)[
Cũng
còn đượcgọil
à“
ĐạoLuậtCửTr
iLấyBằng
Lái Xe Vào ThờiĐi
ểm GhiDanhBỏ Phiếu”
]
 Natural Law Party: ĐảngLuậtTựNhi
ên

 non-accepted ballots: lá phiếu
khôngđượcchấpnhận
 non-authorized: khôngđượcphép
 noncompliance: không tuân hành
 nondiscriminatory: không phân biệt
đốixử,khôngkỳt
hị
 none of the above: khôngcóđi
ều
nào ởt
r
ên
 non-paper media: phươngt
i
ện
truyềnt
hôngngoài báo chí
 non-partisan: khôngt
heochí
nhđảng
See also: nonpartisan election,
nonpartisan office, partisan

 no contest: không phảnđối
;khôngt
r
anh
 no excuse absentee voting: bỏphi
ếu
khiếm di
ệnkhôngcól
ýdo
 no excuse is required: không cầncho
biếtl
ýdo
 nominate: đềcử,t
i
ếncử
See also: nominated officials, nominee,
nomination
 nominate unaffiliated candidates to
the ballot: đềcửcácứngcửvi
ên không
liên kếtvào lá phiếu
 nominated officials: các viên chứcđược

 nonpartisan canvas board: ủyban
kiểm phi
ếukhôngt
heochí
nhđảng
 nonpartisan election: cuộcbầucử
khôngt
heochí
nhđảng
 nonpartisan office: chứcvụkhông
t
heođảngnào
Definition: Elected office for which
candidates run without political party
affiliation.
 nonpartisan office declaration of
candidacy: tuyên bốt
r
anhcửcủa
chứcvụkhôngt
heođảngnào
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 nonvolatile memory: bộnhớcốđị
nh
Definition: Memory in which information
can be stored indefinitely with no power
applied. ROMs and PROMs are examples of
nonvolatile memory.
 not be in jail or on parole for a felony
conviction: không bịgi
am t
r
ongt
ù hoặc
đượct
ạm t
hakhiphạm t
r
ọngt
ội
 not claim the right to vote elsewhere:
không đòi quyềnbỏphi
ếuởnơikhác
 notarized statement: bảnt
uyên bốcó
công chứng

 office: chứcvụ
See also: official, office holder, public
office
 office holder: ngườigi
ữchức
 office of the controller: vănchức
gi
ám đốcquản lý tài chánh
 office of the registrar of voters:
vănphòng nhân viên ghi danh bỏ
phiếu
 officer: viên chức
 offices: cácvănphòng, chứcvụ

See also: certify, affidavit
 notice: thông báo
See also: notification, notify
 notice of disposition: thông báo vềbiện
pháp giải quyết
 notice of election: thông báo bầucử
 notice to voters: thông báo cho các cử
tri
 notices of noncompliance: thông báo
vềt
ình trạngkhôngt
uânhành
 notification: thông báo
 notify: t
hôngbáo(
độngt
ừ)
 notwithstanding: bấtkể

O

 official: chính thức
 official ballot: lá phiếuchí
nht
hức
 official ballot card: thẻl
áphi
ếu
chính thức
 official ballot card secrecy sleeve:
phong bì kín đựngt
hẻl
áphi
ếuchí
nh
thức
 official envelope: phong bì chính
thức
 official party affiliation list: danh
sách liên kếtchí
nhđảngchí
nht
hức
 official roster of voters: danh sách
cửt
r
ichí
nht
hức
 official sample ballot: lá phiếumẫu
chính thức
 on parole: thuộcdi
ệnt
habổngcó
đi
ềuki
ện,đượct
ạm t
ha
 on probation: thuộcdi
ệnquảnchế
 open: mở,côngkhai

 oath: lời tuyên thệ
 oath of office: tuyên thệnhậm chức
 observers: các quan sát viên

See also: open primary, open records
 open primary: cuộcbầucửsơbộ
công khai
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Definition: Primary election in which any
voters can participate, regardless of their
political affiliation. Some states require
voters to publicly declare their choice of
party ballot at the polling place, after
which the poll worker provides or
activates the appropriate ballot. Other
states allow the voters to make their
choice of party ballot within the privacy of
the voting booth.
 open records: hồsơcôngkhai
 operating system: hệđi
ềuhành
 operation manual: cẩm nanghướngdẫn
vậnhành
 operational environment: môit
r
ường
vậnhành
Definition: All software, hardware (including
facilities, furnishings and fixtures),
materials, documentation, and the interface
used by the election personnel,
maintenance operator, poll worker, and
voter, required for voting equipment
operations
 opponent: đốit
hủ
 oppose: phảnđối
,t
r
anhcử
See also: against, vote against

recorded by means of marks made in
voting response fields designated on
one or both faces of a ballot card or
series of cards. An optical scan system
reads and tabulates ballots, usually
paper ballots, by scanning the ballot
and interpreting the contents. Also
known as Marksense.
Example: An optical scan system reads
and tabulates ballots, usually paper
ballots, by scanning the ballot and
interpreting the contents. (Ví Dụ: Hệ
thốngchụpquétquangđi
ệnđọcvà lập
bảngki
ểm phi
ếu,t
hườngl
à lá phiếu
giấy,bằngcáchchụpquétl
áphi
ếuvà
diễngi
ảinộidung.
)
 option: lựachọn
See also: choice, make a choice,
choose
 optional: tùy chọn,t
ựchọn
 order: thứt
ự
See also: election order, order on the
ballot, ranked order voting, ballot
order
 order on the ballot: thứt
ựghit
r
ên
lá phiếu
 ordinance: sắcl
ệnh

 optical scan: quét chụp bằngquangđi
ện
See also: Accu-vote optical scan, optical
scan ballots, optical scan system
 optical scan ballots: lá phiếuquétchụp
bằng quang điện
See also: Accu-vote optical scan, optical
scan system
 optical scan system: hệt
hống quét chụp
quangđi
ện
See also: Accu-vote optical scan, optical
scan ballots
Definition: System by which votes are

See also: law, rule, regulation
 original petition: kiếnnghịgốc,kiến
nghịbanđầu
 outer envelope: phong bì bên ngoài
 out-of-state: ngoài tiểubang
 overseas ballot: lá phiếut
ừnước
ngoài
 overseas citizen: công dân ởnước
ngoài
 overseas military voting: việcbỏ
phiếucủaquânnhânt
ừnướcngoài
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See also: overseas military voting,
uniformed services voter
 overseas voter: cửt
r
iởnướcngoài
See also: federal service voters,
Uniformed and Overseas Citizens
Absentee Voting Act (UOCAVA)
 overvote: bỏphi
ếuquánhi
ều
Definition: Voting for more than the
maximum number of selections allowed in
a contest.
 overvoting: bỏphi
ếuquánhi
ều(
danh
từ)

P
 paper ballot: lá phiếugi
ấy
 paper printout: in ra giấy
 paper record: hồsơt
r
êngi
ấy
See also: ballot image, cast vote record
Definition: Paper cast vote record that can
be directly verified by a voter
Example: A paper record allows voters to
verify their cast ballot. (Ví Dụ: Hồsơt
r
ên
giấychophépcửt
r
ixácnhậnl
áphi
ếubầu
củamình.)
 paper record display unit: hệt
hốnghiển
thịhồsơt
r
ên giấy
 paper trail: hồsơt
heodõi trên giấy
 paper-based voting system: hệt
hống
bỏphi
ếubằngl
áphi
ếugi
ấy
Definition: Voting system that records
votes, counts votes, and tabulates the
vote count, using one or more ballot cards
or paper ballots. Version 1.0 Volume I:

Voting System Performance Guidelines
Appendix A: Glossary A-14
 parallel monitoring: giám sát song
song
Example: The office conducted parallel
monitoring, randomized testing, of 100
voting machines on election day to
ensure their reliability. (Ví Dụ: Văn
phòng tiếnhành giám sát song song,
kiểm t
r
angẫunhi
ên 100 máy bỏphi
ếu
vào ngày bầucửđểbảođảm mứckhả
tín củacácmáyđó.
)
 parish: giáo khu
 partisan: ngườithuộcchính đảng
See also: partisan office, partisan
election
 partisan election: cuộcbầucửt
heo
chí
nhđảng
 partisan office: chứcvụt
heođảng
Definition: An elected office for which
candidates run as representatives of a
political party.
 partisan office declaration of
candidacy: tuyên bốt
r
anhcửcủamột
chứcvụt
heođảng
 party: đảng,chí
nhđảng
See also: party affiliation, party
designation, party preference
 party affiliation: liên kếtchí
nhđảng
See also: affiliation, change in political
affiliation
 party candidate: ứngcửvi
ên chính
đảng
 party convention: đạihộichí
nhđảng
 party designation: chỉđị
nhchí
nh
đảng
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 party enrollment: ghi danh theo chính
đảng
 party label: t
ênchí
nhđảng
 party preference: ưut
i
ênvềchí
nh
đảng
 party rules: các qui chếcủachí
nh
đảng
 Peace and Freedom Party: ĐảngHòa
Bình và TựDo
 penalty: phạt
See also: fine, comply with, compliance
 peopl
e’
svet
or
ef
er
enda: t
r
ưngcầudân
đểphủquyết
 permanent: vĩ
nhvi
ễn,t
hườngt
r
ực
 permanent absentee application: đơn
xin vắngmặtt
hườngt
r
ực
 permanent absentee voter: cửt
r
ivắng
mặtt
hườngt
r
ực
 permanent absentee voter status:
tình trạngcửt
r
ikhi
ếm di
ệnt
hường
trực

 petition: kiếnnghị
 petition drive: đợtvậnđộngki
ến
nghị
 petition fund: quỹki
ếnnghị
 petition rights: các quyềnki
ếnnghị
 petition signature gathering: thu
thậpchữkýcho đơn kiếnnghị
 petition verification: xác nhậnđơn
kiếnnghị
 Physical Configuration Audit
(PCA): Kiểm Tr
aCấuHình (PCA)
Definition: Inspection by an accredited
test laboratory that compares the
voting system components submitted
for certification testing t
ot
hevendor
’
s
technical documentation and confirms
that the documentation submitted
meets the national certification
requirements. Includes witnessing of
the build of the executable system to
ensure that the certified release is
built from the tested components
 platform: cươngl
ĩ
nh
See also: candidate statement

 permanent advance voter: cửt
r
ibỏ
phiếut
r
ướct
hườngt
r
ực
Definition: Sometimes called permanent
absentee voter.
 permanently ill or disabled: khuyếtt
ật
hoặcbệnht
ậtvĩ
nhvi
ễn
 personal assistive device: thiếtbịtrợ
giúp cá nhân
Definition: A device that is carried or worn
by an individual with some physical
impairment whose primary purpose is to
help compensate for that impairment
 persons with disabilities: ngườikhuyết
tật

Example: The party's platform
provides information about its stand
on social and economic issues. (Ví Dụ:
Cươngl
ĩ
nhcủamộtchí
nhđảngcho
biếtlập trường củachí
nhđảngđó
trong các vấnđềxã hộivà kinh tế.
)
 plebiscite: cuộct
r
ưngcầudâný
 plurality: sốnhi
ều
 pointer: que chỉ
,dấuchỉ
 pointing to the candidate or
question on the ballot: chỉvào ứng
cử viên hoặccâuhỏit
r
ên lá phiếu
 police chief: cảnhsátt
r
ưởng
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 policy: chính sách
 political: chính trị
See also: government, democracy, office
 political action committee (PAC):
ủybanhoạtđộngchí
nht
r
ị(
PAC)
 political appointee: ngườiđượcbổ
nhiệm vềchứcvụchính trị
 political caucus: cuộchọpkí
ncủa
ban lãnh đạochí
nht
r
ị
 political disclaimer: tuyên bốkhông
nhậnt
r
áchnhi
ệm vềmặtchí
nht
r
ị
 political organizations: các tổchức
chính trị
See also: political party, special interest
group, lobby

Example: (1) They are conducting an
exit poll of voters' reaction. (2) Voters
went in large numbers to the polls. (ví
Dụ: 1) Họđangt
i
ếnhành cuộct
hăm
dò phảnứngcủacửt
r
it
r
ướckhicửt
r
i
rờiquầyphi
ếu.(
2)Cáccửt
r
it
ớicác
quầyphi
ếur
ấtđông.
)
 poll book: sổcủaquầyphi
ếu
 poll book station: trạm l
ưugi
ữsổ
quầyphi
ếu
 poll hours: giờmởcửaquầyphi
ếu
 poll list: danh sách quầyphi
ếu
 poll officer: viên chứcphụ trách
quầyphi
ếu
 poll section: ban phụt
r
áchquầy
phiếu

 political party: chí
nhđảng;đảngchí
nh
trị

 poll watcher: ngườiquansátquầy
phiếu

 political party affiliation: liên kếtđảng
chính trị

 poll worker: nhân viên quầyphi
ếu

See also: party, party designation, party
preference
 political party statements of purpose:
các bảnt
uyên bốvềmụcđí
chcủachí
nh
đảng
 political subdivision: phân khu chính trị
Definition: Any unit of government, such
as counties and cities, school districts, and
water and conservation districts having
authority to hold elections for public
offices or on ballot issues.
 politician: chính trịgi
a
See also: official, office holder, public
office
 poll: quầyphi
ếu
See also: voting place, polling place,
polling location

 polling location: đị
ađi
ểm bỏphi
ếu
Definition: Physical address of a
polling place.
 polling place: nơibỏphiếu
Definition: Facility to which voters are
assigned to cast in-person ballots.
 polling place assignment: nơi chỉ
đị
nhđểbỏphi
ếu
 polling place locator: chươngt
r
ình
tìm đị
ađi
ểm bỏphi
ếu
 polling place officer: viên chứcphụ
trách nơibỏphi
ếu
 popular vote: sốphiếubầucủanhân
dân
See also: representative,
representation system, elect
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 population: dân số
 position: vịt
r
í
,đị
avị
See also: position number, voting
position, ballot position
 position number: sốvịt
r
í
 post-election procedures: các thủ
tụcsaut
uyểncử

phân khu bầucử
 precinct count: sốphi
ếuđếm của
phân khu bầucử
Definition: Counting of ballots in the
same precinct in which those ballots
have been cast.
 precinct count optical scan system
(PCO): hệt
hốngchụpquétki
ểm
phiếucủaphânkhu(
PCO)

 postage: bưuphí
 postage paid: đã trảbưuphí
 postage stamp: t
em bưuphí
 postal registration: ghi danh tạibưu
đi
ện
 post-election: sau bầucử
 postmark: dấubưuđi
ện
 precandidacy: tình trạngt
r
ướckhitranh
cử

 precinct count voting system: hệ
thốngđếm phi
ếucủaphânkhubầucử
Definition: A voting system that
tabulates ballots at the polling place.
These systems typically tabulate
ballots as they are cast and print the
results after the close of polling. For
DREs, and for some paper-based
systems, these systems provide
electronic storage of the vote count
and may transmit results to a central
location over public telecommunication
networks.

See also: qualify, qualifying period,
candidate

 precinct officer: viên chứcphụt
r
ách
phân khu bầucử

Example: A precandidacy filing will allow a
person who intends to file as a candidate
to begin raising money immediately. (Ví
Dụ: Việcnộpđơnt
r
ướcđểxi
nt
r
anhcửsẽ
cho phép nhữngaimuốnt
r
anhcửcót
hể
bắtđầugâyquỹngay.
)

 precinct official: viên chứcphụt
r
ách
phân khu bầucử

 precinct: phân khu bầucử
Definition: Election administration division
corresponding to a contiguous geographic
area that is the basis for determining
which contests and issues the voters
legally residing in that area are eligible to
vote on.

 precinct register: sổghidanhcủa
phân khu bầucử
See also: sign-in book
Example: The precinct register
contains the voter's information and is
used to identify him at the polls. (Ví
Dụ: sổghidanhcủa phân khu bầu cử
có thông tin vềcửt
r
ivàđượcsửdụng
đểnhậndi
ệnngườiđót
ạiquầyphi
ếu.
)

 precinct board: ủybanphânkhubầucử

 precinct technician: kỹt
huậtvi
ên
củaphânkhubầucử

 precinct board member: thành viên ban
phụt
r
áchphânkhubầucử

 precinct voting: bỏphi
ếut
heophân
khu bầucử

 precinct captain: t
r
ưởngbanphụt
r
ách

 precision: độchí
nhxác
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Definition: (1) Extent to which a given set
of measurements of the same sample
agree with their mean. Thus, precision is
commonly taken to be the standard
deviation estimated from sets of duplicate
measurements made under conditions of
repeatability, that is, independent test
results obtained with the same method on
identical test material, in the same
laboratory or test facility, by the same
operator using the same equipment within
short intervals of time. (2) Degree of
refinement in measurement or
specification, especially as represented by
the number of digits given.
 pre-clearance: đượct
hôngquat
r
ước
 pre-election procedures: các thủt
ục
t
r
ướckhibầucử
 president: tổngt
hống
 president elect: tổngt
hốngđã đượcbầu
nhưngchưanhậm chức
 president pro tempore: chủt
ị
cht
ạm
thời
 presidential: thuộctổngt
hống(
t
í
nht
ừ)
 presidential candidate: ứngcửvi
ên
tranh cửchứct
ổngt
hống
 presidential delegates: cácđạibi
ểu
bầucửt
ổngt
hống
 presidential elector: cửt
r
ibầuchọn
tổngt
hống
 presiding: chủt
ọa; chủtrì
See also: chief justice
Example: The council appointed a
presiding officer/presiding judge. (Ví Dụ:
Hộiđồngbổnhi
ệm mộtvi
ên chứcchỉ
huy/thẩm phán chủt
r
ì.)
 prevailing party: đảng/bên thắngt
hế
 primary: sơbộ

See also: primary systems, primary
election, general primary
 primary calendar: lị
chbầu cửsơbộ
 primary election: cuộcbầucửsơbộ
Definition: Election held to determine
which candidate will represent a
political party for a given office in the
general election. Some states have an
open primary, while others have a
closed primary. Sometimes elections
for nonpartisan offices and ballot
issues are held during primary
elections. Version 1.0 Volume I: Voting
System Performance Guidelines
Appendix A: Glossary A-15
 primary presidential delegation
nomination: đềcửđạibi
ểut
ham gi
a
cuộcbầucửsơbộchọnứngcửvi
ên
tranh cửchứct
ổngt
hống
Definition: Primary election in which
voters choose the delegates to the
presidential nominating conventions
allotted to their states by the national
party committees
 primary results: kếtquảbầucửsơ
bộ
 primary systems: các hệt
hốngbầu
cửsơbộ
 printable form: mẫudạngcót
hểi
n
r
ađược
 prior registration: ghi danh lúc t
r
ước
 prior to an election: t
r
ướccuộcbầu
cử
 prior to Election Day: t
r
ướcNgày
BầuCử
 privacy: sựr
i
êngt
ư
Definition: The ability to prevent others
from determining how an individual
voted.
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 privacy concerns: các vấnđềl
ongạivề
sựr
i
êngt
ư
 private: r
i
êngt
ư(
t
í
nht
ừ)
 private key: mã sốr
i
êng
Definition: The secret part of an
asymmetric key pair that is typically used
to digitally sign or decrypt data.
 probate judge: chánh án chứngt
hựcdi
chúc
See also: judge of probate
 procedure: thủt
ục
See also: statewide procedures, voting
system procedures, post-election
procedures, pre-election procedures
 process: qui trình thựchi
ện,xửl
ý
 process the application: xửl
ýđơn
 proclamation: sựcôngbố, tuyên cáo
See also: law, requirement, mandate
Example: The proclamation states the
purpose of the election and is published in
the newspapers prior to the election. (ví
Dụ: Bảnt
uyên cáo trình bày vềmụcđí
ch
củacuộcbầucửvàđượcđăngt
r
ên báo
t
r
ướckhidi
ễnr
acuộcbầucử.
)
 product standard: tiêu chuẩnvềsản
phẩm
Definition: Standard that specifies
requirements to be fulfilled by a product
or a group of products, to establish its
fitness for a purpose.
 Progressive Party: ĐảngCải Tiến
 proof of residence: bằngchứngvềnơi
cưngụ
 proponent: ngườiđềnghị
, ủng hộ

theo tỷl
ệ
See also: full representation,
representation system, representative
 proposal: đềnghị
 propose: đềnghị(
độngt
ừ)
 proposed: đượcđềnghị
 proposed amendment: bảnt
uchí
nh
đượcđềnghị
See also: propose, proposal
 proposed amendment to: bảnt
u
chí
nhđượcđềnghịcho
See also: propose, proposal
 proposed charter: hiếnchươngđược
đềnghị
See also: propose, proposal
 proposed charter amendment: bản
tu chính hiếnchươngđượcđềnghị
See also: propose, proposal
 proposed constitutional
amendments: các bảnt
uchí
nhhi
ến
phápđượcđềnghị
See also: propose, proposal
 proposed law: đi
ềul
uậtđượcđềnghị
See also: propose, proposal
 proposed measure: dựl
uậtđượcđề
nghị
See also: propose, proposal
 proposition: kếhoạchđềnghị
See also: propose, proposal
 proposition ballot: lá phiếuvềkế
hoạchđềnghị

 proportional representation: đạidi
ện
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See also: propose, proposal
 protest petitions: các kiếnnghịphảnđối
 prothonotary: t
r
ưởngbanl
ụcsự,chánh
lụcsự
 provision: đi
ềukhoản,quiđị
nh(
danht
ừ)
 provisional ballot: lá phiếucóđi
ều kiện;
lá phiếut
ạm t
hời
See also: challenged ballot, provisional
vote, provisional voting
Definition: Ballot provided to individuals
who claim they are registered and eligible
to vote but whose eligibility or registration
status cannot be confirmed when they
present themselves to vote. Once voted,
such ballots must be kept separate from
other ballots and are not included in the
tabulation until after the voter
’
sel
i
gi
bi
l
i
t
y
is confirmed. In some jurisdictions this is
called an affidavit ballot.
 provisional ballot affirmation
statement: bảnchứngnhậnvềl
áphi
ếu
cóđi
ềuki
ện,bảnchứngnhậnvềl
áphi
ếu
tạm
 provisional ballot envelope: bì thư
đựngl
áphi
ếucóđi
ềuki
ện,bì thưđựng
lá phiếut
ạm
 provisional vote: lá phiếubầucóđi
ều
kiện/tạm thời
 provisional voter instructions: các
hướngdẫnchocửt
r
ibỏphi
ếut
ạm
 provisional voting: bỏphi
ếut
ạm
 proxy absentee ballot: lá phiếukhi
ếm
diệnđược đạidi
ện
 public jurisdiction: khu vựccót
hẩm
quyềnphápl
ýcôngcộng
 public key: mã sốcôngkhai
Definition: Public part of an asymmetric
key pair that is typically used to verify

digital signatures or encrypt data.
 public measure: dựl
uậtcôngcộng
See also: measure, initiative measure,
proposed measure, state measures
 public network direct-recording
electronic (DRE) voting system: hệ
thốngbỏphi
ếuDRE
Definition: A DRE that transmits vote
counts to a central location over a
public telecommunication network.
 public notice: thông báo công khai,
cáo thị
See also: notice, notice of disposition,
notice to voters, cancellation notices,
confirmation notice
 public office: vănphòng chính phủ,
công chức
See also: government, democracy,
office, public officer
 public officer: viên chức chính phủ,
công chức viên
See also: official, public office
 public records request: yêu cầu
cung cấpcác hồsơcôngcộng
 punch a hole: đụcl
ỗ
 punch card: thẻđục lỗ
 punch card ballot: lá phiếuđụct
hẻ
 punch card voting system: hệt
hống
bỏphi
ếubằngt
hẻđụcl
ỗ
 punch cover: phầnnắpđục
 punch handle: phầnnắm t
aycần đục
 punch head: đầuđục
 punch lever: đòn đục, cần đục
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 punch out: đụcr
a
 puncher: dụngcụđục
 punching arm: cầnđụcl
ỗ
 punching device: thiếtbịđụcl
ỗ
 punching stylus: t
hanhđụcl
ỗ
 punching tool: dụngcụđụcl
ỗ
 purge: sựmi
nhoan,thanh lọc
 pursuant to: theo, chiếut
heo
 push card firmly in: đẩyt
hẻt
hật
mạnhvào

 qualification testing: kiểm t
r
at
ình
trạnghộiđủđi
ềuki
ện
Definition: Examination and testing of
a voting system by a NASEDaccredited independent testing
authority to determine if the system
conforms to the performance and
other requirements of the national
certification standards and the
vendor
’
sownspeci
f
i
cat
i
ons.
 qualification to register: hộiđủđi
ều
kiệnghidanh
See also: qualification to vote, voter
qualifications
 qualification to vote: tình trạnghội
đủđi
ềuki
ệnbỏphi
ếu

Q
 qualification: tình trạngđủtiêu chuẩn/
đi
ềuki
ện
 qualification number: sốcôngnhậnhội
đủđi
ềuki
ện
Definition: A number issued by NASED
(National Association of State Election
Directors) to a system that has been
tested by an accredited independent
testing authority for compliance with the
voting system standards. Issuance of a
qualification number indicates that the
system conforms to the national
standards.
 qualification test report: báo cáo kiểm
tra tình trạnghộiđủđi
ềukiện
Definition: Report of results of independent
testing of a voting system by an
independent testing authority documenting
the specific system configuration tested, the
scope of tests conducted and when testing
was completed.

See also: voter qualifications,
qualification to register
 qualified: hộiđủđi
ềuki
ện
 qualified elector: cửt
r
ihộiđủđi
ều
kiện
 qualified voter: ngườiđibầuhộiđủ
đi
ềuki
ện
 qualified voting systems: các hệ
thốngbỏphi
ếuhộiđủđi
ềuki
ện
 qualify: hộiđủđi
ềuki
ện
See also: qualification to vote, voter
qualifications
 qualifying period: gi
aiđoạnhộiđủ
đi
ềuki
ện
 question petitions: cácđơnki
ếnnghị
có thắcmắc
 questions on the ballot: các câu hỏi
trong lá phiếu
 questions about the ballot: các câu
hỏivềl
áphi
ếu
See also: official ballot, sample ballot,
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ballot layout, ballot question

R
 random audit: thanh tra ngẫunhi
ên
See also: parallel monitoring
 ranked order voting: bỏphi
ếut
heot
hứ
hạng
Definition: Practice that allows voters to
rank candidates in a contest in order of
choice: 1, 2, 3 and so on. A candidate
receiving a majority of the first choice
votes wins that election. If no candidate
receives a majority, the last place
candidate is deleted, and ballots are
counted again, with each ballot cast for
the deleted candidate applied to the next
choice candidate listed on the ballot. The
process of eliminating the last place
candidate and recounting the ballots
continues until one candidate receives a
majority of the vote. The practice is also
known as instant runoff voting,
preferences or preferential voting, or
choice voting. Version 1.0 Volume I:
Voting System Performance Guidelines
Appendix A: Glossary A-16
 ratification: sựt
hôngqua,phê chuẩn
 ratify: thông qua, phê chuẩn
 reappointment: tái bổnhi
ệm
 reapportion: tái phân bổ
See also: allocate, apportionment
Example: Congressional seats are
reapportioned on the basis of census data.
(Ví Dụ: Sốghết
r
ongquốchộiđượct
ái

phân bổdựat
r
ên dữl
i
ệuđi
ềut
r
adân
số.
)
 reapportionment: tái phân bổ(
danh
từ)
 recall: miễnnhi
ệm, bãi nhiệ
m
See also: recall election, recall vote,
recall process
 recall ballot: lá phiếumi
ễnnhi
ệm
 recall election: cuộcbầucửmi
ễn
nhiệm
 recall grounds: các lý do miễnnhiệm
 recall issue with options: vấnđề
miễnnhi
ệm cónhi
ềul
ựachọn
Definition: Process that allows voters
to remove elected representatives
from office prior to the expiration of
their terms of office. The recall may
involve not only the question of
whether a particular officer should be
removed, but also the question of
naming a successor in the event that
there is an affirmative vote for the
recall.
 recall of public officer: miễnnhi
ệm
công chứcviên
 recall petition: kiếnnghịmi
ễnnhiệm
 recall process: thủt
ụcmi
ễnnhi
ệm
 recall statement: bản tuyên bốmi
ễn
nhiệm
 recall vote: lá phiếumi
ễnnhi
ệm
 receipt: biên nhận,gi
ấybi
ên nhận
See also: expect a receipt
Example: The state requires that all
electronic voting machines produce a
voter-verifiable paper receipt. (Ví Dụ:
Tiểubangyêu cầut
ấtcảcácmáybỏ
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phiếuđi
ệnt
ửđềui
nr
at
ờgi
ấybi
ên nhận
mà cửt
r
icót
hểxácnhậnđược.
)
 receiving boards: các ủybant
i
ếpnhận
 recertification: kiểm chứng lại, tái chứng
nhận
Definition: Re-examination, and possibly
retesting of a voting system that was
modified subsequent to receiving national
and/or state certification. The object of
this is to determine if the system as
modified still conforms to the
requirements.
 reconcile: hòa hợp,hòa giải
Definition: For example, "reconcile
paper records to electronic record" and
"reconcile rejected ballots to rejected
voter."
 record: hồsơ

 referendum question: câu hỏivề
t
r
ưngcầudâný
 referendum vote: lá phiếut
r
ưngcầu
dân ý
 reform: cảit
ổ
 Reform Party: ĐảngCảiTổ
 register: ghi danh
 register by mail: ghidanhquat
hư
 register to vote: ghi danh bỏphi
ếu
 registered: đã ghi danh
 registered voter: cửt
r
iđã ghi danh
bỏphi
ếu
 registering to vote: ghidanhđểbầu
cử
 registrant: ngườighidanhbỏphi
ếu

See also: open records, paper record,
vote recorder, cast vote record
 recorder: bảnghi
, máy ghi
 recount: đếm l
ại
Definition: Retabulation of the votes cast
in an election.
 redistrict: tái phân khu
 re-elect: tái tuyểncử
 re-election: cuộc tái bầucử(
danht
ừ)
 referenda: các cuộct
r
ưngcầudâný
 referendum: cuộct
r
ưngcầudâný
Definition: Process whereby a state law or
constitutional amendment may be
referred to the voters before it goes into
effect.
 referendum petitions: các kiếnnghị
t
r
ưngcầudâný

 registrar: nhân viên ghi danh
See also: registrar of records, registrar
of voters, register
 registrar of records: viên chứcgi
ữ
hồsơ,hột
ị
chvi
ên
 registrar of voters: nhân viên ghi
danh cửt
r
i
 registration: ghidanh,đăngký(
danh
từ)
 registration affidavit: bảnchứngt
hệ
ghi danh
 registration application: đơnxi
nghi
danh
 registration book: sổghidanh
 registration by mail form: mẫuđơn
ghidanhquat
hư
 registration card: thẻghidanh
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 registration certificate: giấychứng
nhậnghidanh
 registration certificate number: số
chứngchỉghi danh
 registration database: cơsởdữl
i
ệu ghi
danh
 registration deadline: hạnchótghidanh
 registration form: mẫuđơnghidanh
 registration official: viên chứcghidanh

quảt
uyểncử
 represent: đạidi
ện
 representation system: hệt
hốngđại
diện
See also: constituency, house of
representatives
 representative (adj.): đạidi
ện, đi
ển
hình (tính từ)
Definition: typical of a particular group
of people

 registration records: hồsơghidanh
 registration status: tình trạngghidanh
 registration-by-mail: ghidanhquat
hư
 regulation: qui đị
nh
See also: proclamation, law, requirement
 reinstatement: phụchồi(
chứcvụ,
quyềnl
ợi
)
 reject: từchối
,bácbỏ

 representative: ngườiđạidi
ện, dân
biểu
Definition: (1) A person who has been
chosen to speak or vote for somebody
else or on behalf of a group. (2) A
member of the House of
Representatives, the lower house of
Congress.
 representative districts: các khu có
đạidi
ện

 rejected ballot: lá phiếubịt
ừchối

 representative in Congress: đại
diệnt
r
ongQuốcHội

 removal (of a candidate): sự loạibỏ
(mộtứngcửvi
ên)

 representative in general court: đại
diệnt
r
ongt
òa án thông thường

 remove (a candidate): loạibỏ(ứngcử
viên)

 representative to Congress: đại
diệncho QuốcHội

See also: remove the access card, remove
your voter card
 remove the access card and return
it to a poll worker: lấyt
hẻt
r
uycập
ra và trảl
ạichonhânvi
ên quầyphi
ếu
 remove your voter card: lấyt
hẻcửt
r
ir
a
 repeal: hủybỏ, bãi bỏ
 replace a lost voter ID card: thay thế
thẻI
D cửt
r
ibịmất

 representative to the legislature:
đạidi
ệnchocơquanl
ậppháp
 reproducibility: đột
i
ncậy(
saukhi
đượcki
ểm chứngbằngcácphương
thức,máymóckhácnhau)
,khảnăng
tái tạođược
Definition: Ability to obtain the same
test results by using the same test
method on identical test items in
different testing laboratories with
different operators using different
equipment.

 report of election results: báo cáo kết
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 Republican: CộngHòa, đảngvi
ên Cộng
Hòa

 return envelope: bì thưgửil
ại

 Republican Party: ĐảngCộngHòa

 returning your ballot: gửil
ạil
á
phiếucủaquý vị

 request: yêu cầu

 returns: sốphi
ếubầuđượccôngbố

 requested: đượcyêu cầu

 reverse side: mặtsau

 require: yêu cầubắtbuộc

 review a sample ballot: xem lạil
á
phiếumẫu

 required fields: các ô bắtbuộc
 requirement: yêu cầu,quiđị
nh(
danht
ừ)

 review your choices: xem lạicácl
ựa
chọncủaquývị

See also: proclamation, law, mandate

 revise: tu chỉ
h, sửađổi

Definition: Provision that conveys criteria
to be fulfilled.

 revision: bảnt
uchỉ
nh, sựt
uchỉ
nh

 requirements for elected offices: các
quiđị
nhđốivớicácchứcvụt
uyểncử
 reregister: tái ghi danh
 residence for voting: nơicưngụđể
bỏphi
ếu

See also: changes in election
procedures, changes in voting laws
Example: Revisions to the law had to
be made to improve election procedures.
(Ví Dụ: Phảit
uchí
nhl
uậtđểcảit
i
ếncác
thủt
ụct
uyểncử.
 rezoning: tái phân vùng

 residency requirement: quiđị
nhvề
tình trạngcưngụ
 residual vote: phiếukhôngđược
tính/không có giá trị
Definition: Total number of votes that
cannot be counted for a specific contest.
There may be multiple reasons for
residual votes (e.g., declining to vote for
the contest, overvoting in a contest).
 resolution: nghịquyết
,cáchgi
ảiquyết
(danh từ)
 restoration of voting rights: phụchồi
quyềnbỏphi
ếu
 restrictions: các giớihạn,cáchạnchế

 right: quyền
 right to vote: quyềnbỏphiếu
 rights restoration: phụchồicác
quyền
 risk assessment: đánhgi
ár
ủir
o
Definition: The process of identifying
the risks to system security and
determining the probability of
occurrence, the resulting impact, and
safeguards that would mitigate this
impact.
 roster: danh sách
 rubber seal: con dấubằngcaosu

 results: kếtquả
 retain: giữ,l
ưugi
ữ

 rule: qui chế, đi
ềul
ệ
See also: administrative rules

 retention voting: bỏphi
ếuđểgi
ữl
ại
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 running for office: tranh cử
See also: candidate registration,
candidate, acceptance of candidacy,
campaign

 satellite location: đị
ađi
ểm chinhánh
 satellite voting stations: các trạm
bỏphi
ếuchinhánh
 scan-line: dòng chụpquét

 running mate: ngườicùng tranh cử
See also: candidate, running for office,
Campaign
 run-off: quyếtđị
nhchungcuộc
 run-off election: cuộcbầucửquyếtđị
nh
chung cuộc
Definition: Election to select a winner
following a primary or a general election
in which no candidate in the contest
received the required minimum
percentage of the votes cast. The two
candidates receiving the most votes for
the contest in question proceed to the
run-off election.

 scanner: máy chụpquét
 scanning: chụpquét
 scheduled elections: các cuộcbầu
cửđã đị
nh
 school board: ủyban/hộiđồnghọc
đường
 school board member: thành viên
hộiđồnggi
áodục
 school board president: chủt
ị
chhội
đồnggi
áodục
 school district: khu họcchánh

 run-off primary: cuộcbầucửsơbộ
quyếtđị
nhchungcuộc

 school district superintendent:
giám thịhọckhu

 run-off results: kếtquảquyếtđị
nh
chung cuộc

 school superintendent: giám thị
khu học chánh

 rural route: conđườngnôngt
hôn

 scroll: kéo xuống, cuộnl
ướt

S
 sample ballot: lá phiếumẫu
 sample ballot pamphlet: tờt
hôngt
i
nvề
lá phiếumẫu
 sample ballot translation: bảndị
chcủa
lá phiếumẫu
 sample official ballot: bảnmẫucủal
á
phiếuchí
nht
hức

See also: electronic voting,
touchscreen voting
Example: Voters use the down arrow
key to scroll through the ballot. (Ví
Dụ: Các cửt
r
isửdụngphí
m mũit
ên
chỉxuốngđểcuộnl
ướtqualá phiếu.
)
 seal: con dấu(
danht
ừ)
,dánkí
n
(
độngt
ừ)
 sealed absentee ballot return
envelope: bì thưgửil
ạivớil
áphi
ếu
bầukhi
ếm di
ệnđượcdánkí
n
 sealed container: hộpđượcdánkí
n
 seat: chỗ,ghế
 seat of government: ghết
r
ongchí
nh
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quyền

 select: lựachọn

 second-chance voting: cơhộibỏphi
ếu
lầnt
hứhai
,bỏphi
ếul
ạil
ầnt
hứhai
 secrecy cover: phầnchekí
n
 secrecy envelope: bì thưkí
n
 secrecy of the ballot: t
í
nhkí
nđáo
củalá phiếu
 secrecy sleeve: bao bì kín
 secret ballot: lá phiếukí
n
 secret ballot envelope: bì thưđựngl
á
phiếukí
n
 secretary: t
hưký, tổngt
r
ưởng
 secretary of state: tổngt
r
ưởngt
i
ểu
bang, tổngt
r
ưởngbộngoạigi
ao
 secure receptacle: hộpant
oàn
Definition: The container for storing
VVPAT paper audit records.
 security analysis: phânt
í
chđi
ềut
r
a
an ninh
Definition: An inquiry into the potential
existence of security flaws in a voting
system. Includes an analysis of the
system's software, firmware, and
hardware, as well as the procedures
associated with system development,
deployment, operation and management.
Version 1.0 Volume I: Voting System
Performance Guidelines Appendix A:
Glossary A-17
 security controls: các biệnphápki
ểm
soát an ninh
Definition: Management, operational, and
technical controls (i.e., safeguards or
countermeasures) prescribed for an
information system to protect the
confidentiality, integrity, and availability of
the system and its information

See also: choose, choice, selection
Example: Select the name of the
candidate you wish to vote for. (Ví
Dụ: Lựachọnt
ên củaứngcửvi
ên mà
quý vịmuốnbầu)
 selection: sựl
ựachọn(
danht
ừ)
Example: Make a mark next to the
candidate's name to make your
selection (Ví Dụ: Đánhdấubên cạnh
tên củaứngcửvi
ênđểghil
ạisựl
ựa
chọncủa quý vị
.)
 semi-static voting system
software: phầnmềm củahệt
hốngbỏ
phiếubánt
ĩ
nh
Definition: Software that may change
in response to the voting equipment
on which it is installed or to electionspecific programming.
 Senate: Thượngnghịvi
ện
 senate bill: dựl
uậtt
hượngnghịvi
ện
 senate constitutional amendment:
bảnt
uchí
nhhi
ếnphápcủat
hượng
nghịvi
ện
 senate district: khu vựct
hượngnghị
viện
 senate majority leader: nhà lãnh
đạođasốt
hượngnghịvi
ện
 senate seat: ghết
hượngnghịvi
ện
 senator: t
hượngnghịsĩ
 senatorial: thuộct
hượngnghịvi
ện
 senatorial district: quậnhạtt
huộc
một thượng nghịsĩ
 seniority: thâm niên
 serial number: sốser
i
, sốdãy
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 set forth: nêur
a,đềr
a, công bố
 sheriff: cảnhsátt
r
ưởngquận
 show identification: xuấtt
r
ình giấytờ
nhậndạng,căncước
See also: identification, forms of
identification, voter identification (ID)
 sign: ký tên
See also: sign the form, sign your
application
Example: There will be signs indicating
the entrance to the polling place; you
must first sign the poll book. (Ví Dụ: Sẽcó
nhữngbảng hiệuhướngdẫnl
ốivào của
đị
ađi
ểm bỏphi
ếu;t
r
ướct
i
ên phảikýt
ên
vào sổghidanhbầucử.
)
 sign the form: ký tên vào mẫuđơn

 sip/puff tube for voters who are
not able to use the touch screen or
touch pad: ốngngậm/thổicho các cử
tri không có khảnăngdùng màn hình
chạm hoặcbàn phím
 sites: cácđị
ađi
ểm
 slate: danh sách ứngcửviên
 sleeve: bao nhét
 slide: tờchi
ếu
 slide cover: bìa củat
ờchi
ếu
 slip: mảnh giấynhỏ(
danht
ừ)
,nhét
(
độngt
ừ)
 Social Security Administration
(SSA): SởAnSi
nhXã Hội(
SSA)
 Social Security card: thẻAnSi
nhXã
Hội

 sign your application: ký tên đơnxi
n
 signature: chữký
See also: signature card, signature roster,
signature sheets

 Social Security Number (SSN): Số
An Sinh Xã Hội(
SSN)
 Socialist Party: ĐảngXã Hội

 signature card: thẻkýtên

 Socialist Workers Party: ĐảngCông
Nhân Xã Hội

 signature roster: danh sách có chữký

 software: phầnmềm

 signature sheets: các tờcóchữký

 source code: mã nguồn

 sign-in book: sổghit
ên, ký tên

 speaker of the assembly: chủt
ị
ch
củanghịvi
ện

 simple majority: hơnnăm mươiphần
t
r
ăm, đa số
See also: majority, carry an election
Example: A simple majority, more than
half of the valid votes cast, is required for
the proposition to pass. (Ví Dụ: Đểkế
hoạchđềnghịđóđượct
hôngqua,phảicó
đasốphi
ếubầu,nghĩ
al
àhơnmộtnửasố
phiếubầuhợpl
ệủnghộ.
)
 single-member district: khu vựccó
mộtdânbi
ểuđạidi
ện

 speaker of the house: chủt
ị
chhạ
viện
 special assistance: trợgi
úpđặcbi
ệt
 special district: đặckhu
 special election: cuộcbầucửđặcbiệt
 special interest group: nhóm giành
quyềnl
ợiđặcbi
ệt
See also: lobbyist, lobby, political party
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 special municipal election: cuộct
uyên
cửt
hành phốđặcbi
ệt
 special needs voting: bỏphi
ếuvớicác
nhu cầuđặcbi
ệt
See also: Americans with Disabilities Act
(ADA), disabled voters, wheelchair
accessible
Example: The special needs voting
provisions make voting accessible to
disabled voters. (Ví Dụ: Các điềukhoảnbỏ
phiếucho nhu cầuđặcbi
ệtgi
úpcáccửt
r
i
khuyếtt
ậtcót
hểbỏphi
ếu.
)
 special proposition elections: các cuộc
tuyểncửvềkếhoạchđềnghịđặcbi
ệt
 special recall election: cuộcbầucử
miễnnhi
ệm đặcbi
ệt
 special run-off election: cuộcbầucử
quyếtđị
nhchungcuộcđặcbi
ệt
 split precinct: phân khu chia tách
Definition: A precinct that contains an
election district subdivision, e.g., a water
district or school board district, requiring
an additional ballot configuration.
 split ticket: danh sách các ứngcử viên
củanhi
ềuđảng
 spoil: hỏng
See also: spoiled ballot, hanging chad,
overvoting
 spoiled ballot: lá phiếubịhỏng

 state assembly: nghịvi
ệntiểubang
 state auditor: thanh tra viên tiểu
bang
Definition: Sometimes called auditor of
state.
 state ballot: lá phiếut
i
ểubang
 state board auditor: thanh tra viên
củabanđi
ềuhành tiểubang
 state central committee: ủyban
t
r
ungươngt
i
ểubang
 state certification: chứngnhậncủa
tiểubang
Definition: State examination and
possibly testing of a voting system to
determine its compliance with state
requirements for voting systems.
 state commissioner: ủyvi
ên của
tiểubang
 state constitution: hiếnphápt
i
ểu
bang
 state controller: gi
ám đốcquản lý tài
chánh củat
i
ểubang
 state election commission: ủyban
tuyểncửcủat
i
ểubang
 state election fund: quỹt
uyểncử
củat
i
ểubang
 state elections: các cuộcbầucửt
i
ểu
bang

Definition: Ballot that has been voted but
will not be cast.

 state government: chính quyềnt
i
ểu
bang

 spoiled ballot affidavit: bảnchứngthệ
vềl
áphi
ếubịhỏng

 state house of representatives: hạ
việnt
i
ểubang

 standards board: ủybanphụt
r
áchkiểm
các tiêu chuẩn

 state inspectors: các thanh tra viên
củat
i
ểubang

 state: tiểubang

 state legislator: nhà lậpphápcủa
tiểubang
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 state measures: các dựl
uậtcủat
i
ểu
bang

 statewide procedures: các thủt
ục
áp dụngt
r
ên toàn tiểubang

 state officer: viên chứct
i
ểubang
 state proposition: kếhoạchđềnghịcủa
tiểubang

 Statewide Uniform Registry of
Electors (SURE): CơQuanĐăngKý
Các CửTr
iĐồngLoạtTr
ên Toàn Tiểu
Bang (SURE)

 state representative: đạidi
ệncủat
i
ểu
bang

 static voting system software:
phầnmềm củahệt
hốngbỏphi
ếut
ĩ
nh

 state representative district: khu vực
đạidi
ệnt
i
ểubang

Definition: Software that does not
change based on the election being
conducted or the voting equipment
upon which it is installed, e.g.,
executable code.

 state senate: t
hượngnghịvi
ệnt
i
ểubang
 state senate district: quậnhạtt
huộc
t
hượngnghịvi
ệnt
i
ểubang
 state senate majority leader: nhà lãnh
đạođasốcủat
hượngnghịvi
ệnt
i
ểubang
 state senator: t
hượngnghịsĩt
i
ểubang
 state senatorial district: quậnhạtbầu
t
hượngnghịvi
ệnt
i
ểubang
 state superintendent: giám thịtiểu
bang
 state treasurer: thủquỹt
i
ểubang
 state treasury: ngân khốt
i
ểubang
 statement: bảnt
uyên bố,bảnxácnhận
See also: campaign finance disclosure
 statement of contest: bảnt
uyên bốphản
đối
 statement of election: bảnt
uyên bốbầu
cử
 statement of registration: bảnxácnhận
ghi danh
 statewide: toàn tiểubang
 statewide election results: kếtquảbầu
cửt
oàn tiểubang
 statewide office: chứcvụt
oàn tiểubang

 statute: luậtđị
nh
See also: law, requirement, mandate
Example: The signed bill will become a
statute. (Ví Dụ: Dựl
uậtcóchữkýsẽ
trởt
hành luậtđị
nh.)
 statutory changes: cáct
hayđổivề
luật
,cáct
hayđổit
heol
uậtđị
nh
See also: statute
 statutory initiative petitions: các
kiếnnghịt
i
ên khởivềl
uật
,cácki
ến
nghịt
i
ên khởit
heol
uậtđị
nh
See also: statute
 statutory provisions: cácđi
ềukhoản
quiđị
nhcủal
uật
,cácđi
ềukhoảnl
uật
đị
nh
See also: statute
 statutory violations: cáct
r
ườnghợp
vi phạm l
uật
See also: statute
 straight party ballot: lá phiếubầu
chọnt
ấtcảcác ứngcửvi
ên củacùng
mộtchí
nhđảng
 straight party voting: bỏphi
ếucho
tấtcảcácứngcửvi
ên cùng mộtchí
nh
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đảng

 supplemental ballot pamphlet: tờ
thông tin vềl
áphi
ếubổsung

Definition: Mechanism that allows voters
to cast a single vote to select all
candidates on the ballot from a single
political party.
 straight ticket: danh sách các ứngcử
viên củacùng mộtchí
nhđảng
 straight vote: bỏphi
ếuchot
ấtcảcác
ứngcửvi
ên củacùng mộtchí
nhđảng
 straw ballot: bỏphi
ếut
hử
 stray mark: dấuđánhl
ạcchỗ,đánhdấu
sai chỗ
 strike out: gạchbỏ

 supplemental petition: kiếnnghịbổ
sung
 supplemental roster: danh sách bổ
sung
 support software: phầnmềm t
r
ợ
giúp, nhu liệut
r
ợgi
úp
Definition: Software that aids in the
development, maintenance, or use of
other software, for example,
compilers, loaders and other utilities.
 supreme court: tốicaophápviện

 stub: cuốn

 supreme court justice: thẩm phán
tốicaophápvi
ện

 stylus: bút trâm,bútđi
ệnt
ử,bútdùng
trên màn hình chạm

 supreme court's chief justice: thẩm
phán t
r
ưởngcủatốicaophápvi
ện

 subdivision: phân khu

 suspend voting rights: đình chỉcác
quyềnbỏphi
ếu

 subject to: tùy thuộcvào
 submit: nộp,đệt
r
ình
 substitute candidate: ứngcửvi
ên thay
thế

 suspended status: tình trạngbịđình
chỉ
 swear: tuyên thệ
 swing voter: cửt
r
idễt
hayđổi

 successor: ngườikếnhi
ệm
 suffrage: sựbỏphi
ếu,quyềnđibầu
See also: voting, democracy
Example: The voter's right of suffrage. (Ví
Dụ: Quyềnbỏphi
ếucủacửt
r
i
.
)
 superintendent: giám thị
,gi
ám đốc
họckhu
 superior court: tòa thượngt
hẩm

 sworn: đã tuyên thệ
 sworn and subscribed to: đã tuyên
thệvà ký tên
See also: affidavit, sworn statement
form
 sworn statement form: mẫukhai
tuyên thệ
See also: affidavit, sworn statement
form

 supervisor: giám sát viên
 supervisor of elections: giám sát viên
tuyểncử

 symmetric (secret) encryption
algorithm: khoá mậtmã đốixứng
(symmetric secret encryption algorithm)
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Definition: Encryption algorithms using
the same secret key for encryption and
decryption.
 system audit: hệt
hốngthanh tra
 systematic list maintenance program:
chươngt
r
ình lưugi
ữdanhsácht
heohệ
thống

T
 tabulate: kiểm phi
ếu
 tabulating equipment: máy kiểm phi
ếu
 tabulating equipment memory card:
thẻbộnhớcủamáyki
ểm phi
ếu
 tabulation: kiểm phi
ếu(
danht
ừ)
See also: count, tabulate, tally
Definition: Process of totaling votes.
 tabulator: máy kiểm phi
ếu
 tally: bảngki
ểm phi
ếu
 tally sheet: tờki
ểm phi
ếu
 tape: băng(
t
hut
hanh)
,hình
 tax: thuế
 tax assessor: viên chứcđị
nht
huế
 tax collector: nhân viên thu thuế
 t-coil: dụngcụnghet
-coil
Definition: Inductive coil used in some
hearing aids to allow reception of an audio
band magnetic field signal, instead of an
acoustic signal. The magnetic or inductive

mode of reception is commonly used in
conjunction with telephones,
auditorium loop systems and other
systems that provide the required
magnetic field output.
 tear: xé
 technical data package: tài liệukỹ
thuật
Definition: Vendor documentation
relating to the voting system required
to be submitted with the system as a
precondition of certification testing.
 telecommunications: viễnt
hông
Definition: Transmission, between or
among points specified by the user, of
information of the user's choosing,
without change in the form or content
of the information as sent and
received.
 term: đi
ềukhoản,nhi
ệm kỳ
Definition: term of office, term limits
 term limitations: các giớihạnvề
nhiệm kỳ
 term limits: các hạnchếvềnhi
ệm kỳ
 term of office: nhiệm kỳgi
ữchức
 test: kiểm t
r
a
See also: test method, test plan
Definition: Technical operation that
consists of the determination of one or
more characteristics of a given
product, process or service according
to a specified procedure. Version 1.0
Volume I: Voting System Performance
Guidelines Appendix A: Glossary A-18
 test campaign: chiếndị
chki
ểm t
r
a
Definition: Sum of the work by a
voting system test lab on a single
product or system from contract
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through test plan, conduct of testing for
each requirement (including hardware,
software, and systems), reporting,
archiving, and responding to issues
afterwards.
 test deck: khu kiểm t
r
a,đị
ađi
ểm
kiểm t
r
a
 test method: phươngphápki
ểm t
r
a
Definition: Specified technical procedure
for performing a test.
 test plan: chươngt
r
ình kiểm t
r
a
Definition: Document created prior to
testing that outlines the scope and nature
of testing, items to be tested, test
approach, resources needed to perform
testing, test tasks, risks and schedule.
 testing laboratories: các phòng kiểm t
r
a
 testing standard: tiêu chuẩnki
ểm t
r
a
Definition: Standard that is concerned
with test methods, sometimes
supplemented with other provisions
related to testing, such as sampling, use
of statistical methods or sequence of
tests.
 third party: đệt
am nhân,đảngt
hứba
 third party candidate: ứngcửvi
ênđảng
thứba
 ticket: danh sách ứngcửvi
ên
 tie vote: lá phiếuđồnghạng
 time limit: thờihạn
 time of recall: thờiđi
ểm mi
ễnnhi
ệm
See also: recall, recall election, recall
process, recall petition

 to vote for a candidate: bỏphi
ếu
cho mộtứngcửvi
ên
 to vote for a measure: bỏphi
ếucho
mộtdựl
uật
 torn: bịr
ách
 touch "Back" to review: chạm vào
nút"
Back"đểxem l
ại
 touch screen: màn hình chạm
See also: touch-screen device, touchscreen voting machine, touch-screen
voting system
 touchscreen device: thiếtbịcó màn
hình chạm
 touchscreen voting machine: máy
bỏphi
ếucómàn hình chạm
Definition: A voting machine that
utilizes a computer screen to display
the ballot and allows the voter to
indicate his or her selections by
touching designated locations on the
screen.
 touchscreen voting system: hệ
thốngbỏphi
ếucómàn hình chạm
 touch the "Next" button on the
screen: chạm vào nút "Next" trên màn
hình
 touch the box on the screen: chạm
vào ô trên màn hình
 touchscreen voting: bỏphi
ếubằng
màn hình chạm
 town: thịt
r
ấn,t
hành phố
 town clerk: thưký thịtrấn
 town council: hộiđồngt
hịtrấn

 time off for voting: thờigi
anđượcnghỉ
đểđibầu

 town councilmember: ủyviên hội
đồngt
hịtrấn

 to continue your voting: tiếpt
ụcbỏphi
ếu

 township: t
ưcácht
hịtrấn
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 translate: dị
ch,phi
ên dị
ch
See also: language assistance, language
minority citizens, translation

 unauthorized use: sửdụngt
r
áiphép
 unconstitutional: trái vớihi
ếnpháp,
vi hiến

 translation: bảndị
ch

 under oath: theo sựt
uyên thệ

 translator: thông dị
chvi
ên

 undervote: bỏphi
ếukhôngđủ

 transmitted electronically: đượcgửi
qua mạngđi
ệnt
ử
 treasurer: thủquỹ
 treasury: ngân khố
 tribal lands: cácvùngđấtbột
ộc
See also: federally recognized tribes,
language minority citizens, special district,
tribunal
 tribunal: tòa án

Definition: Occurs when the number of
choices selected by a voter in a
contest is less than the maximum
number allowed for that contest or
when no selection is made for a single
choice contest.
 undervoting: việcbỏphi
ếukhôngđủ
 unenrolled: khôngđượcghidanh
 unenrolled candidate: ứngcửvi
ên
không ghi danh
 unexpired: chưahếthạn

 turnout: sốngườidự
 unexpired term: nhiệm kỳchưahết
hạn

U
 U.S. congressman: đạibi
ểuquốchội
Hoa Kỳ
 U.S. Department of Justice: BộTưPháp
Hoa Kỳ

 unification: thốngnhất
 Uniformed and Overseas Citizens
Absentee Voting Act (UOCAVA):
ĐạoLuậtBỏPhi
ếuKhi
ếm Di
ệnchoCác
Công Dân tạiNướcNgoài và Quân
Nhân (UOCAVA)
See also: federal service voters,
overseas voter
 uniformed services voter: cửt
r
il
à
quân nhân

 U.S. Election Assistance Commission
(EAC): Ủy Ban TrợGiúp Tuyển CửHoa Kỳ

See also: military voting assistance
officer, overseas military voting

 U.S. House of Representatives: Hạviện
Hoa Kỳ

 United States citizen: công dân Hoa
Kỳ

 U.S. Representative: Dân biểuHoaKỳ
 U.S. Senate: Thượngvi
ệnHoaKỳ
 U.S. Senator: ThượngnghịsĩHoaKỳ

See also: overseas citizen, citizen
 United States congressman: đạibiểu
quốchộiHoaKỳ
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 United States Department of Justice:
BộTưPhápHoaKỳ
 upon receipt: khi nhậnđược
 usability: khảnăngcót
hểsửdụng
được,t
í
nhnăngsửdụng
Definition: Effectiveness, efficiency and
satisfaction with which a specified set of
users can achieve a specified set of tasks
in a particular environment. Usability in
the context of voting refers to voters
being able to cast valid votes as they
intended quickly, without errors, and with
confidence that their ballot choices were
recorded correctly. It also refers to the
usability of the setup and operation in the
polling place of voting equipment.
 usability testing: kiểm t
r
akhảnăngsử
dụng,ki
ểm t
r
at
í
nhnăngsửdụng
Definition: Encompasses a range of
methods that examine how users in the
target audience actually interact with a
system, in contrast to analytic techniques
such as usability inspection.

V

 validation: qui trình xác nhậnt
í
nh
hợpl
ệ
Definition: Process of evaluating a
system or component during or at the
end of the development process to
determine whether it satisfies
specified requirements.
 verification: qui trình kiểm t
r
a,xác
nhận
Definition: Process of evaluating a
system or component to determine
whether the products of a given
development phase satisfy the
conditions (such as specifications)
imposed at the start of the phase.
Version 1.0 Volume I: Voting System
Performance Guidelines Appendix A:
Glossary A-19
 verification methods: cácphương
pháp kiểm t
r
axácmi
nh
 verification of voter registration
information: xác minh tài liệughi
danh củacửt
r
i
 verify: xác nhận,xácmi
nh(
độngt
ừ)
 verify your voter registration: xác
nhậnviệcghi danh bỏphi
ếucủaquývị
 veto: quyềnphủquyết
 vice-: phó-

 vacancy: trống,chỗt
r
ống
 valid: hợpl
ệ
 valid identification (ID): thẻcăncước
hợpl
ệ(
I
D)
 valid registered voter: cửt
r
ighidanh
bỏphi
ếuhợpl
ệ
 valid vote: lá phiếuhợpl
ệ
Definition: Vote from a ballot or ballot
image that is legally acceptable according
to state law.

 vice mayor: phó thịt
r
ưởng
 vice president: phó tổngt
hống
 vice chairman: phó chủt
ị
chhộiđồng
 vice-presidential: thuộcphó tổng
thống
 video ballot: lá phiếuquavi
deo
See also: ballot, ballot style
Definition: Electronic voter interface
which presents ballot information and
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voting instructions as video images.
Example: Video ballot refers to an
electronic voter interface which presents
ballot information and voting instructions
as video images. (Ví Dụ: Lá phiếuvi
deo
nghĩ
al
à mộtgi
aodi
ệnbỏphi
ếuđi
ệnt
ử,
t
r
ongđócót
hôngt
in vềl
áphi
ếuvà các
hướngdẫnbỏphi
ếubằnghình ảnhvi
deo.
)
 view written instructions: xem các
hướngdẫnt
r
ên giấy

 vote by emergency paper ballot: bỏ
lá phiếugi
ấyt
r
ongt
r
ườnghợpkhẩn
cấp
 vote by mail: bỏphi
ếuquat
hư
 vote by mail ballot: lá phiếubầuqua
t
hư
 vote by mail ballot application: đơn
xin lá phiếubầuquat
hư

 violate: vi phạm

 vote by mail section: mụcbỏphi
ếu
quat
hư

 violation: vi phạm (
danht
ừ)

 vote center: trung tâm bỏphi
ếu

 visually impaired: khiếm t
hị

 vote counting system: hệt
hống
kiểm phi
ếu

 visually inspected: nhìn đểkiểm t
r
a
 void: không, mấthi
ệu lực
 voided: đã mấthi
ệul
ực
See also: make void, void
 voluntary guidelines: cácquiđị
nhhướng
dẫnt
ựnguyện
 Voluntary Voting System Guidelines
(VVSG): CácQuiĐị
nhHướngDẫnvềHệ
ThốngBỏPhi
ếuTựNguyện(
VVSG)
 vote: lá phiếu,bỏphi
ếu
See also: cast, cast your vote, cast your
ballot
 vote a provisional ballot: bỏphi
ếucó
đi
ềuki
ện;bỏphi
ếut
ạm t
hời
 vote absentee: bỏphi
ếukhi
ếm di
ện
 vote absentee by mail: bỏphi
ếukhi
ếm
diệnquat
hư
 vote absentee in person: đí
cht
hânt
ới
bỏphi
ếukhi
ếm di
ện
 vote against: bỏphi
ếuchống
See also: against, vote no

 vote for: bỏphi
ếucho
See also: cast, cast your ballot, cast
your vote, vote
 vote for N of M: bỏphi
ếuchoN t
r
ong
sốM
Definition: A ballot choice in which
voters are allowed to vote for a
speci
f
i
ednumber(
“
N”
)ofcandi
dat
es
in a multi-seat(
“
M”
)cont
est
.
 vote for no more than: bỏphi
ếucho
không quá
 vote for up to: bỏphi
ếuchot
ới
 vote illegally: bỏphi
ếukhônghợpl
ệ
 Vote in Honor of a Veteran Program:
BỏPhi
ếut
r
ongchươngt
r
ình Vinh Danh
CựuChi
ếnBi
nh
 vote in person: đí
cht
hânt
ớibỏphiếu
 vote independently: bỏphi
ếuđộclập
 vote on: bỏphi
ếucho
See also: against, vote against
 vote on a measure: bỏphi
ếucho
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mộtdựl
uật
 vote recorder: máy ghi lá phiếu
 vote tabulating device: thiếtbịkiểm
phiếu

 voter information: thông tin vềcửt
r
i
See also: voter assistance card, voter
checklist, voter information card, voter
information guide, voter information
pamphlet

 vote tabulating program: chương
trình kiểm phi
ếu

 voter information card: thẻt
hông
tin cho cửt
r
i

 vote tabulation district (VTD): khu
kiểm phi
ếu(
VTD)

 voter information guide: cẩm nang
hướngdẫnt
hôngt
i
ncho cửt
r
i

 vote total: tổngsốphi
ếu

 voter information pamphlet: tờ
thông tin dành cho cửt
r
i

 vote without assistance: bỏphi
ếu
không cầngi
úpđỡ
 voted ballot: lá phiếuđã bầu
Definition: Ballot that contains all of a
voter's selections and has been cast.
 voter: cửt
r
i
 voter aid card: thẻt
r
ợgi
úpcửt
r
i
 voter approval: sựchấpt
huậncủacửt
r
i
 voter assistance card: thẻt
r
ợgi
úpcửt
r
i
 voter checklist: danh sách kiểm duyệt
của cửt
r
i
 voter complaint: khiếunạicủacửt
r
i

 voter initiative: dựl
uậttiên khởicủa
cửt
r
i
 voter intimidation: đedọacửt
r
i
 voter list: danh sách cửt
r
i
See also: voter registration rolls, voter
registration list, master voter
registration list
 voter notification card: thẻt
hông
báo cho cửt
r
i
 voter qualifications: các tình trạng
hộiđủđi
ềukiệncủacửt
r
i
See also: qualification to register,
qualification to vote

 voter concern form: mẫuđơnt
hắcmắc
củacửt
r
i

 voter registrar: viên chứcghi danh
cửt
r
i

 voter files: hồsơcửt
r
i

 voter registration: ghi danh bỏphi
ếu

 voter fraud: sựgian lậncủa cửt
r
i

 voter registration application: đơn
xin ghi danh bỏphi
ếu

 voter fraud hotline: đườngdâykhẩn
báo vềsựgian lậncho cửt
r
i
 voter guide: cẩm nanghướngdẫncửt
r
i
 voter identification (ID): căncướ
c của
cửtri (ID)
 voter identification card: thẻnhậndạng;
căn cướccủa cửt
r
i

 voter registration card: thẻghidanh
bỏphi
ếu
 voter registration certificate: giấy
chứngnhậnghidanhbỏphi
ếu
 voter registration drive: cuộcvận
độngghidanhbỏphi
ếu
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 voter registration list: danh sách ghi
danh bỏphi
ếu

 vot
er
’
spamphl
et
: tờt
hôngt
i
ncủacử
tri

 voter registration rolls: danh sách
ghi danh cửt
r
i
 voter statistics: dữl
i
ệut
hốngkê của tri

 Voter-Verified Paper Record
System (VVPRS): HệThốngGhiTr
ên
GiấyCóThểXácNhậnĐượccủaCửTr
i
(VVPRS)

 voter turnout: sốcửt
r
iđibầu

 votes cast: sốphi
ếubầu

 voter turnout percentages: tỉl
ệcửt
r
i
đibỏphi
ếu

 votes necessary for adoption: số
phiếucầnđểt
hôngqua

 voter-verifiable: hệt
hốngđểcửt
r
icó
thể xácmi
nhvi
ệcbầucửcủamình

 voting: bỏphi
ếu
 voting area: khu vựcbỏphi
ếu

See also: voter-verifiable audit record
Definition: A voting system feature that
provides the voter an opportunity to verify
that his or her ballot selections are being
recorded correctly, before the ballot is
cast.
 voter-verifiable audit record: hồsơ
kiểm t
r
at
hôngt
i
ncửt
r
icóthểxácmi
nh
được
Definition: Human-readable printed record
ofal
lofavot
er
’
ssel
ect
i
onspr
esent
edt
o
the voter to view and check for accuracy.
 voter-verified paper audit trail
(VVPAT): hệt
hốngxácmi
nhquy trình
kiểm tra giấyt
ờVVPAT
 voter-verified paper trail (VVPT): hệ
thốngtheo dõi giấyt
ờkhi bầu VVPT
 vot
er
’
ssi
gnat
ur
e: chữkýcủacửt
r
i
 voter's bill of rights: bảnt
uyên bốvề
các quyềncủacửt
r
i
 voter's declaration: tuyên bốcủacửt
r
i
 voter's guide: cẩm nanghướngdẫncử
tri

 voting booth: quầyphi
ếu
 voting by mail: bỏphi
ếuquat
hư
 voting device: thiếtbịbỏphi
ếu
 voting equipment: thiếtbịbỏphi
ếu
Definition: All devices, including the
voting machine, used to display the
ballot, accept voter selections, record
voter selections, and tabulate the
votes.
 voting guide: cẩm nanghướngdẫn
bỏphi
ếu
 voting information: thông tin bỏ
phiếu
See also: voting instructions, voting
gui
de,vot
er
s’pamphl
et
 voting instructions: cáchướngdẫn
bỏphi
ếu
 voting instrument: công cụbỏphi
ếu
 voting lever: cầnđi
ềukhi
ểnmáybỏ
phiếu
 voting location: đị
ađi
ểm bỏphi
ếu

 voters with disabilities: cửt
r
ibịkhuyết
tật
See also: disabled voters

 voting machine: máy bỏphi
ếu
See also: voting equipment
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Definition: The mechanical,
electromechanical and electric
components of a voting system that the
voter uses to view the ballot, indicate
his/her selections, and verify those
selections. In some instances, the voting
machine also casts and tabulates the
votes.
 voting official: viên chứcphụt
r
ách
bỏphi
ếu
Definition: Term used to designate the
group of people associated with elections,
including election personnel, poll workers,
ballot designers and those responsible for
the installation, operation and maintenance
of the voting systems.
 voting place: đị
ađi
ểm bỏphi
ếu
 voting position: vịt
r
íđểbầu
Definition: Specific response field on a ballot
where the voter indicates the selection of a
candidate or ballot proposition response.
 voting precinct: phân khu bỏphi
ếu
 voting punch: đụcl
ỗbỏphi
ếu
 voting right: quyềnbỏphi
ếu
 voting rolls: danh sách bỏphi
ếu
 voting station: trạm bỏphi
ếu
See also: voting machine
Definition: The location within a polling
place where voters may record their
votes. A voting station includes the area,
location, booth or enclosure where voting
takes place as well as the voting machine.
 voting status: tình trạngbỏphi
ếu
 voting stylus: bút t
r
âm dùngđểbỏphi
ếu
 voting system: hệt
hốngbỏphi
ếu
Definition: The total combination of
mechanical, electromechanical or electronic

equipment (including the software,
firmware, and documentation required
to program, control, and support the
equipment) that is used to define
ballots; to cast and count votes; to
report or display election results; and to
maintain and produce any audit trail
information; and the practices and
associated documentation used to
identify system components and
versions of such components; to test the
system during its development and
maintenance; to maintain records of
system errors and defects; to determine
specific system changes to be made to a
system after the initial qualification of
the system; and to make available any
materials to the voter (such as notices,
instructions, forms or paper ballots).
 voting system certification: chứng
nhậnvềhệt
hốngbỏphi
ếu
 voting system procedures: các thủ
tụccủahệt
hốngbỏphi
ếu
 voting system software: phầnmềm
củahệt
hốngbỏphi
ếu
See also: dynamic voting system
software, semi-static voting system
software, static voting system
software.
Definition: All the executable code and
associated configuration files needed
for the proper operation of the voting
system. This includes third party
software such as operating systems,
drivers, and database management
tools. Version 1.0 Volume I: Voting
System Performance Guidelines
Appendix A: Glossary A-20
 Voting System Standards (VSS):
Các Tiêu Chuẩncủa HệThốngBỏPhi
ếu
(VSS)
 voting system test laboratory:
phòng kiểm nghi
ệm hệt
hốngbỏphi
ếu
Definition: Test laboratory accredited
by the National Voluntary Laboratory
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Accreditation Program (NVLAP) to be
competent to test voting systems. When
NVLAP has completed its evaluation of a
test lab, the Director of NIST will forward
a recommendation to the EAC for the
completion of the accreditation process.
 voting system testing: kiểm t
r
ahệ
thốngbỏphi
ếu
Definition: Examination and testing of a
computerized voting system by using test
methods to determine if the system
complies with the requirements in the
Voluntary Voting System Guidelines and
with its own specifications.
 voting technology: kỹt
huậtbỏphi
ếu
 Votomatic: BỏPhi
ếuTựĐộng

W
 waive (the right to): từbỏ(
quyềnđối
với
)
 waiver: từbỏ(
danht
ừ)
 ward: khu, hẻm

tranh cử
 withdrawal of nominating petition:
rút lạiđơnđềcử
 withdrawn candidates: các ứngcử
viên bịhủybỏ,
ứngcửvi
ên rút lui
 witness: ngườil
àm chứng
 witness intimidation: đedọangười
làm chứng
 Working Families Party: ĐảngGi
a
Đình Lao Động
 writ of election: lệnhbầucử
 write-in: ghi thêm, bổsungngười
ứng cử;việcbầuchongườikhôngcó
tên trong danh sách bầucử
 write-in ballot: lá phiếughit
hêm
ứngcửvi
ên không có tên trong danh
sách
 write-in campaign: vậnđộngbầu
chọnchoứngcửvi
ên không có tên
trong danh sách
 write-in candidate: ứngcửvi
ên ghi
thêm vì không có tên trong danh sách
 write-in candidate requirements:
các yêu cầuvềứngcửvi
ên không có
tên trong danh sách

 water district: ty/đị
ahạt thủycục

 write-in column: cộtbầut
hêm ứng
cửvi
ên không có tên trong lá phiếu

 wheelchair accessible: có thểt
i
ếpnhận
xel
ăn,
xel
ăncót
hểđiđược

 write-in slide: tờchi
ếubầut
hêm ứng
cửvi
ên không có tên trong lá phiếu

See also: Americans with Disabilities Act
(ADA), handicapped, disabled voters
 whip: nghịvi
ên phụt
r
ácht
ổchức
 withdraw: rút lại
 withdrawal: rút lại(
danht
ừ)
 withdrawal of candidacy: hủybỏvi
ệc

 write-in vote: phiếubầut
hêm ứngcử
viên không có tên trong lá phiếu
 write-in voting: bỏphi
ếuchoứngcử
viên không có tên trong lá phiếu
Definition: To make a selection of an
individual not listed on the ballot. In
some jurisdictions, voters may do this
by using a marking device to
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physically write their choice on the ballot
or they may use a keypad, touch screen
or other electronic means to enter the
name.

X
 xx th assembly district: khu vực
quốchộit
hứxx
 xx th congressional district: đị
ahạt
quốchộit
hứxx
 xx th District: Khu Vựcsốxx
 xx th Senate District: Khu VựcThượng
Việnsốxx

Y
Z
 zip code: sốzi
pcode
 zoning: qui vùng
See also: zoning regulations, district,
municipality
 zoning regulations: các qui chếvềqui
vùng
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Vietnamese to English
Tiếng Việt – Tiếng Anh

U.S. Election Assistance Commission
Ủy Ban Trợ Giúp Tuyển Cử Hoa Kỳ

U.S. Election Assistance Commission

A
 áp dụng (tính từ): applicable

B

 bản chứng t
hệghidanh bỏphi
ếu:
affidavit of registration
 bản chứng thệvềlá phiếu bịhỏng:
spoiled ballot affidavit
 ban cốvấn: advisory panel
 Ban Dân Quyền, BộTưPháp Hoa Kỳ:
Civil Rights Division, U.S. Department of
Justice
 bản dị
ch: translation
 bản dị
ch của lá phiếu mẫu: sample
ballot translation

 bấm vào đây: click here

 bản ghi: recorder

 bác sĩgiảo nghiệm: coroner

 ban giám đốc: board of directors

 bác sĩgiảo nghiệm của quận: county
coroner

 ban hành (sắc lệnh): issue (decree)

 bản cam kết thực hiện:
implementation statement
Đị
nhNghĩ
a: Xác nhận của hãng bán cho
biết các tính năng, đặc điểm, và các chức
năng tùy chọn cũng nhưcác phần mở
rộng đã được áp dụng. Hay còn được gọi
là bản xác nhận tình trạng tuân thủ.
 bản chứng nhận vềlá phiếu có điều
kiện, bản chứng nhận vềlà phiếu tạm
thời: provisional ballot affirmation
statement

 ban hành: enact
 bản kết toán tài chính: fiscal statement
 bản khai có chứng thệ: affidavit
Xin Xem Thêm: mẫu chứng thệ, chứng
thệvà ký tên
 bản khai chứng thệdành cho phiếu
khiếm diện: affidavit for absentee
ballot
 ban lộvận: division of motor vehicles

 bản chứng thệcủa người lưu hành:
affidavit of circulator

 bản mẫu của lá phiếu chính thức:
sample official ballot

 bản chứng t
hệghidanh:registration
affidavit

 ban phụtrách quầy phiếu: poll
section

 bản chứng t
hệt
heo nhóm:group
affidavit

 bản tu chính được đềnhị
: proposed
amendment

 bản chứng t
hệvềdanh t
ánh:affidavit
of identity

Xin Xem Thêm: đềnghị(
độngt
ừ)
,đề
nghị(danh từ)
 bản tu chính được đềnghịcho:
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proposed amendment to
Xin Xem Thêm: đềnghị(
độngt
ừ)
,đề
nghị(danh từ)
 bản tu chính hiến chương được đề
nghị
: proposed charter amendment
Xin Xem Thêm: đềnghị(
độngt
ừ)
,đề
nghị(danh từ)
 bản tu chính hiến pháp của thượng
nghịviện: senate constitutional
amendment
 bản t
u chỉ
nh,sự t
u chỉ
nh:revision
Xin Xem Thêm: các thay đổi vềthủtục
bầu cử, các thay đổi vềluật bỏphiếu
Ví Dụ: Phải tu chỉ
nh luật đểcải tiến các
thủtục tuyển cử. (Example: Revisions to
the law had to be made to improe
election procedures.)
 bản tuyên bốbầu cử: statement of
election
 bản tuyên bốcông chứng: notarized
statement
Xin Xem Thêm: chứng nhận, bản chứng
thệ
 bản tuyên bốphản đối: statement
of contest
 Bản Tuyên BốvềCác Quyền: Bill of
Rights
 bản tuyên bốvềcác quyền của cử
tri: vot
er
’
sbi
l
lofr
i
ght
s
 bản tuyên bố, bản xác nhận:
statement
Xin Xem Thêm: tiết lộtình hình tài chánh
của chiến dị
ch vận động tranh cử

 bản xác nhận ghi danh: statement
of registration
 băng (thu thanh), hình: tape
 bằng chứng vềnơi cưnụ: proof of
residence
 bảng chọn thảxuống: drop-down menu
 bảng kiểm phiếu: tally
 bằng lái xe: dr
i
ver
’
sl
i
cense
 bằng tay: by hand
 báo cáo chi phí của vận động tranh
cử: campaign expense report
 báo cáo chi phí, báo cáo chi tiêu:
expense report
 báo cáo kết quảtuyển cử: report of
election results
 báo cáo kiểm phiếu: canvass report
 báo cáo kiểm tra chứng nhận toàn
quốc: national certification test report
Đị
nh Nghĩ
a: Báo cáo kết quảkiểm tra
độc lập đối với một hệthống bỏphiếu
bởi một phòng kiểm nghiệm được chứng
nhận, được cung cấp cho EAC với sựđề
xuất liên quan tới việc cấp sốchứng nhận.
 báo cáo kiểm tra tình trạng hội đủ
đi
ều ki
ện: qualification test report
Đị
nh Nghĩ
a: Báo cáo kết quảkiểm chứng
độc lập đối với một hệthống bỏphiếu do
một cơquan kiểm chứng độc lập thực
hiện, trong đócó ghi rõ thông sốcấu hình
củthểcủa hệthống được kiểm tra, phạm
vi tiến hành kiểm tra và thời điểm hoàn
tất thủtục kiểm tra.
 báo cáo vềtài trợvận động tranh
cử: campaign finance report

 ban tuyển cử: election division
 bản xác nhận của ứng cửviên:
candidate statement

 bao bì kín: secrecy sleeve
 bảo đảm dữliệu: data security
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 bao nhét đựng: sleeve
 bảo mật thông tin: information
security
Đị
nhNghĩ
a:Bảo vệthông tin và các hệ
thống thông tin đểtránh bịtruy cập, sử
dụng, tiết lộ, làm gián đoạn, sửa đổi
hoặc hủy bỏtrái phép, nhằm bảo đảm
sựtoàn vẹn, bảo mật và tình trạng sẳn
có.

 bì thưnhận dạng: identification
envelope
 bì thư kín: secrecy envelope
 bì thư nhận dạng:identification
envelope
 bì thư, phong bì: envelope
 bìa của tờchiếu: slide cover

 bảo thủ: conservatie

 biện hộ: advocate

 bắt buộc: compulsory

 biện pháp thi hành của hội đồng:
council action

 bắt buộc: mandatory
 bắt buộc, qui đị
nh bắt buộc: mandate
Xin Xem Thêm: tuyên cáo, luật, qui đị
nh
Ví Dụ: Một sốtiểu bang đã thiết lập các
qui đị
nh bắt buộc, trong đóyêu cầu tất
cảcác cửtri phải xuất trình thẻcăn cước
tại quầy phiếu. (Example: Some states
have created mandates requiring
identification at the polls from all voters.)
 bắt đầu bỏphiếu: begin voting
 bất kể: notwithstanding
 bầu chọn: elect
 bịkhuyết tật: disabled
 bịrách: torn
 bì thưđựng lá phiếu có điều kiện, bì
thưđựng lá phiếu tạm thời:
provisional ballot envelope
 bì thưđựng lá phiếu kín: secret ballot
envelope
 bì thưgửi lại: return envelope
 bì thưgửi lại lá phiều bầu khiếm diện
được dán kín: sealed absentee ballot
return envelope
 bì thư kín: secrecy envelope

Xin Xem Thêm: hội đồng
 biên nhận, giấy biên nhận: receipt
Xim Xem Thêm: yêu cầu giấy biên nhận
Ví Dụ: Tiểu bang yêu cầu tất cảcác máy
bỏphiếu điện tửđều in ra giấy biên
nhận mà cửtri có thểxác nhận được.
(Example: The state requires that all
electronic voting machines produce a
voter-verifiable paper receipt)
 biện pháp khắc phục: corrective
action
Đị
nhNghĩ
a:Biện pháp thực hiện đểloại
bỏcác nguyên nhân dẫn tới tình trạng
thiếu hụt hiện tại hoặc tình trạng không
mong muốn khác đểngăn ngừa tái diễn.
 bộhồsơbầu cử: election kit
 BộVận Chuyển: Department of
Transportation
 bỏphiếu của quý vị
: cast your vote
Xin Xem Thêm: bỏphiếu
 bỏphiếu khiếm diện: absentee vote
Xin Xem Thêm: lá phiếu khiếm diện
 bỏlá phiếu giấy trong trường hợp
khẩn cấp: vote by emergency paper
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ballot

 bỏphiếu bất hợp pháp: illegal voting

 bộluật: code
 bộluậtbầu cử:election code
 Bộ LuậtVềCácQuiChếLi
ên Bang:
Code of Federal Regulations
 bộluật hành chánh: administrative
code
 bộ l
uậtt
hành phố:municipal code
 bộ l
uậtt
uyển cử t
hành phố:city
election code
 BộNgoại Giao: Department of State
 bổnhiệm: appoint
Xin Xem Thêm: người được bổnhiện, sự
bổnhiệm
Ví Dụ: Tổng Thống bổnhiệm các thành
Viên trong ủy ban sau khi hội ý và có sự
chấp thuận của Thượng NghịViện.
(Example: The President appointed the
Commi
ssi
on’
smember
swi
t
ht
headvi
ce
And consent of the Senate.)
 bổnhiệm toàn khu vực: appointed at
large
 bộnhớcốđị
nh: nonvolatile memory
Đị
nh Nghĩ
a: Bộnhớtrong đóthông tin có
thểđược lưu giữvô thời hạn khi không
có điện. ROM và PROM là các ví dụvềbộ
nhớkhông bịthay đổi.
 bỏphiếu: ballot cast
Xin Xem Thêm: bỏphiếu
 bỏphiếu: casting a vote
Xin Xem Thêm: bỏlá phiếu của quý vị
 bỏphiếu: voting
 bỏphiếu bằng màn hình chạm:
touchscreen voting

 bỏ phi
ếu cho: vote for
Xin Xem Thêm: bỏphiếu, bỏlá phiếu,
bầu phiếu, bỏphiếu
 bỏphiếu cho: vote for
Xin Xem Thêm: bỏphiếu, bỏlá phiếu,
bầu phiếu, bỏphiếu
 bỏphiếu cho: vote on
Xin Xem Thêm: chống, bỏphiếu
chống
 bỏphiếu cho đảng không thuộc
đảng mình: crossover voting
 bỏphiếu cho không quá: vote for
no more than
 bỏphiếu cho một dựluật: to vote for
a measure
 bỏphiếu cho một dựluật: vote for a
measure
 bỏphiếu cho một ứng cửviên: to vote
for a candidate
 bỏphiếu cho N trong sốM: vote for N
of M
Đị
nh Nghĩ
a: Lựa chọn lá phiếu trong đó
các cửtri được phép bỏphiếu cho một số
ứng cửviên nhất đị
nh(
“
N”
)t
r
ongmột
vòng tranh cửcó nhiều ghế(
“
M”
)
.
 bỏphiếu cho tất cảcác ứng cửviên
cùng một chính đảng: straight party
voting
Đị
nhNghĩ
a: Cơchếcho phép cửtri bỏ
lá phiếu đểlựa chọn tất cảcác ứng cử
viên của một chính đảng trên lá phiếu
đó.
 bỏphiếu cho tất cảcác ứng cửviên
cùng một chính đảng: straight vote
 bỏphiếu cho tới: vote for up to
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 bỏphiếu cho ứng cửviên không có
tên trong lá phiếu: write-in voting

 bỏphiếu không hợp lệ: vote illegally
 bỏphiếu lẫn lộn: mixed vote

Đị
nh Nghĩ
a:Đểl
ựachọnmộtngười
không có tên trong lá phiếu. Tại một
sốkhu vực pháp lý, cửtri có thểlàm như
vậy bằng cách sửdụng một chiếc máy
đánh dấu đểghi lại các lựa chọn của họ
trong lá phiếu hoặc khi họcần hoặc họ
cũng có thểsửdụng bàn phím, màn hình
chạm hoặc các phương tiện điện tửkhác
đểghi tên đóvào.
 bỏphiếu chống: vote against
Xin Xem Thêm: chống, bỏphiếu không
chấp thuận
 bỏphiếu có điều kiện, bỏphiếu tạm
thời: vote a provisional ballot
 bỏphiếu lại lần thứhai, cơhội bỏ
phiếu lần thứhai: second chance
voting
 bỏphiếu điện tử: e-voting
 bỏphiếu độc lập: vote independently

 bỏphiếu nhanh: expedite voting
 bỏphiếu nơi gần/thuậntiện nhất:
curbside voting
 bỏphiếu qua mạng điện tử: electronic
voting
Xin Xem Thêm: Đi
ềuchỉ
nhđộr
õ nét của
lá phiếu, máy bỏphiếu điện tử
 bỏphiếu quá nhiều: overvote
Đị
nhNghĩ
a: Bỏphiếuvượtquásốlượng
lựa chọn tối đa được phép cho một
vòng tranh cử
 bỏphiếu quá nhiều (danh từ):
overvoting
 bỏphiếu qua thư: vote by mail
 bỏphiếu qua thư: voting by mail

 bỏphiếu đểgiữlại: retention voting

 bỏphiếu sau khi biết đầy đủthông
tin: informed voting

 bỏphiếu hai lần: double voting

 bỏphiếu sớm: advance(d) ballot

 bỏphiếu khiếm diện: vote absentee

 bỏphiếu sớm: early voting

 bỏphiếu khiếm diện không có lý do:
no excuse absentee voting
 bỏphiếu khiếm diện qua thư: vote
absentee by mail

Đị
nh Nghĩ
a: Theo nghĩ
a rộng, là thủtục
bỏphiếu được tiến hành trước ngày bầu
cử, nơi cửtri đí
ch thân tới điền là phiếu
tại văn phòng quận hoặc đị
a điểm bỏ
phiếu được ấn đị
nh khác hoặc đị
a điểm
nộp phiếu trước ngày bầu cử.

 bỏphiếu không cần giúp đỡ: vote
without assistance

 bỏphiếu tạm thời: provisional voting

 bỏphiếu không đủsốlượng:
undervote

 bỏphiếu theo phân khu bầu cử:
precinct voting

Đị
nh Nghĩ
a: Xảy ra khi sốlựa chọn của
một cửtri cho một vòng tranh cửthấp
hơn mức tối đa qui đị
nh cho vòng tranh
cửđóhoặc cho vòng tranh cửcó một lựa
chọn.

 bỏphiếu theo thứhạng: ranked order
voting
Đị
nh Nghĩ
a: Phương pháp cho phép cử
tri phân hạng các ứng cửviên trong một
vòng bầu cửđểlựa chọn: 1, 2, 3 và
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v..v.. Ứng cửviên nhận được đa số
phiếu bầu ởhạng đầu tiên trúng cử
trong cuộc bầu cửđó. Nếu không có
ứng cửviên nào được nhận đa sốphiếu
bầu, ứng cửviên ởvịtrí cuối cùng bịgạt
bỏ, và lá phiếu sẽđược kiểm lại, trong
đómỗi lá phiếu bầu cho ứng cửviên bị
xóa tên sẽđược tính cho ứng cửviên ở
hạng kếtiếp được ghi trên lá phiếu. Thủ
tục loại bỏứng cửviên ởvịtrí cuối cùng
và kiểm lại sốlá phiếu sẽtiếp tục cho tới
khi một ứng cửviên nhận được đại đa số
phiếu bầu đó. Phương thức này cũng còn
được gọi là bỏphiếu quyết đị
nh chung
cuộc tức khắc, các ưu tiên hoăc bỏphiếu
ưu tiên, hoặc bỏphiếu lựa chọn. Bản
1.0 Quyển I: Các Qui Đị
nh Hướng Dẫn
vềHiệu QuảHoạt Động của HệThống
BỏPhiếu PhụLục A: Bảng Chú Giải
Thuật NgữA-16
 bỏphiếu thử: straw ballot
 BỏPhiếu trong chương trình Vinh
Danh Cựu Chiến Binh: Vote in Honor
of a Veteran Program
 bỏphiếu trước ngày bầu cửbằng màn
chạm: early voting by touch screen

 bồi thẩm đoàn: jury
Xin Xem Thêm: thẩm phán, tòa án
 bốn sốcuối cùng của sốAn Sinh Xã
Hội (SSN): last four digits of Social
Security Number (SSN)
Xin Xem Thêm: SởAnSi
nhXã Hội
(SSA), thẻAn Sinh Xã Hội, sốAn Sinh
Xã Hội (SSN)
 bút trâm, bút điện tử, bút dùng trên
màn hình chạm: stylus
 bút trâm dùng đểbỏphiếu: voting
stylus
 bưu phí: postage

C

 BỏPhiếu TựĐộng: Votomatic

 các bản công bốvềtài trợcho vận
động tranh cử: campaign finance
disclosure statements

 bỏphiếu với các nhu cầu đặc biệt:
special needs voting

 các bản kiến nghịđềcử: nomination
petitions

Xin Xem Thêm:ĐạoLuậtNgườiMỹ
KhuyếtTật(ADA), các cửtri khuyết tật,
Xe lăn có thểra vào được

 các bản tu chính hiến pháp được
đềnghị
: proposed constitutional
amendments

Ví Dụ: Các điều khoản bỏphiếu với nhu
cầu đặc biệt giúp các cửtri khuyết tật có
thểbỏphiếu. (Example: The special
needs voting provisions make voting
accessible to disabled voters.)

 các bản tuyên bốvềmục đí
ch của
chính đảng: political party statemnt of
purpose

 bỏtrống: blank
 BộTưPháp Hoa Kỳ: U.S. Department
of Justice
 BộTưPháp Hoa Kỳ: United States
Department of Justice

 các báo cáo tiết lộtài chánh:
financial disclosure reports
 các bảng hiệu vận động tranh cử:
campaign signs
 các biện pháp kiểm soát an ninh:
security controls
Đị
nh Nghĩ
a: Chức năng quản lý, điều
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hành và kiểm soát kỹthuật (ví dụnhư
các biện pháp bảo vệan toàn hoặc các
biện pháp đối phó), dành cho một hệ
thống thông tin đểbảo mật, toàn vẹn và
tình trạng khảdụng của hệthốntg cũng
nhưcác thông tin trong hệthống đó

 các cửtri khuyết tật: disabled voters
Xin Xem Thêm: các cửtri khuyết tật,
Đạo Luật Người MỹKhuyết Tật (ADA),
người khuyết tật, xe lăn có thểra vào
được

 các bộtộc được liên bang công nhận:
federally recognized tribes

 các cửtri là người cao niên: elderly
voters

 các cải tổvềdân chủ: democratic
reforms

 các cửtri sai đị
a điểm: displaced
voters

Xin Xem Thêm: dân chủ
 các câu hỏi vềlá phiếu: questions
about the ballot
Xin Xem Thêm: lá phiếu chính thức, lá
phiếu mẫu, đị
nh dạng lá phiếu, câu hỏi
vềlá phiếu
 các cơsởdữliệu của cuộc bầu cử:
election databases
Đị
nh Nghĩ
a: Hồsơdữliệu hoặc tập hợp
hồsơcó thông tin đị
a lý vềcác phân khu
chính trịvà ranh giới, tất cảcác vòng
tranh cửvà câu hỏi sẽcó trong một cuộc
bầu cử, và các ứng cửviên cho mỗi vòng
tranh cử.
 các con dấu của một cuộc bầu cử:
election seals
 các công dân hội đủđiều kiện:
eligible citizens
 các công dân nói ngôn ngữ thiểu số:
language minority citizens
 các cửtri: constituency
Xin Xem Thêm: hạviện, hệthống đại
diện
 Các cửtri phục vụliên bang: Federal
Service Voters
Xin Xem Thêm: cửtri ởnước ngoài,
Đạo Luật BỏPhiếu Khiếm Diện Dành
Cho Công Dân Ở Nước Ngoài và Quân
Nhân (UOCAVA)

 các cuộc bầu cửcủa thành phố: city
elections
 các cuộc bầu cửcủa thành phố:
municipal elections
Xin Xem Thêm: đị
aphương,cácdựl
uật
đị
aphương
 các cuộc bầu cửđã đị
nh: scheduled
elections
 các cuộc bầu cửqua thư: elections
by mail
 các cuộc bầu cửsơbộkết hợp:
consolidated primaries
 các cuộc bầu cửtiểu bang: state
elections
 các cuộc trưng cầu dân ý: referenda
 các cuộc tuyển cửvềkếhoạch đề
nghịđặc biệt: special proposition
elections
 các đại biểu bầu cửtổng thống:
presidential delegates
 các dạng lá phiếu: ballot types
 các đạo luật vềgian lận trong bầu
cử: electoral fraud statutes
 các đị
a điểm: sites
 các đị
a điểm bỏphiếu trước ngày
bầu cửbằng màn hình chạm: early
voting touch-screen sites
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Xin Xem Thêm: bỏphiếu trước ngày
bầu cử
 các điều khoản qui đị
nh của luật, các
điều khoản luật đị
nh: statutory
provisions
Xin Xem Thêm: đạol
uật
 các điều khoản qui đị
nh tổng quát:
general provisions
 các điều lệkhông chính quy, các điều
lệsai qui cách: irregularities
Xin Xem Thêm: gian lận bầu cử, mẫu
đơn trình bày lo ngại của cửtri, đường
dây khẩn vềgian lận trong bầu cử
 các điều luật vềtài trợvận động
tranh cử: campaign finance laws
 các đơn kiến nghịthắc mắc: question
petitions
 các đóng góp của thành viên: member
contributions
 các dữliệu thống kê vềghi danh:
enrollment statistics
 các dựluật công dân: citizen initiatives
 các dựluật của tiểu bang: state
measures
 các dựluật tại đị
a phương: local
measures
 các đường chấm: dotted line
 các đường ranh giới của quận: district
lines
 các ghếtrong hội đồng: council seats
 các giai đoạn rút đơn xin tranh cử:
candidate withdrawal periods

contribution limit
 các giới hạn vềnhiệm kỳ: term
limitations
 các giới hạn, các hạn chế: restrictions
 các hạn chếvềnhiệm kỳ: term limits
 các hạng mục: categories
 các hệthống bỏphiếu hội đủđiều
kiện:qualified voting systems
 các hệthống bầu cửsơbộ: primary
systems
 các hình thức giấy tờnhận dạng:
forms of identification
Xin Xem Thêm: các giấy tờnhận dạng,
xuất trình giấy tờnhận dạng, căn cước,
thẻnhận dạng, căn cước của cửtri
Ví Dụ: Cửtri cần cung cấp một trong các
loại giấy tờnhận dạng sau đây khi ghi
danh bỏphiều. (Example: A voter
needs to provide one of the following
forms of identification when registering
to vote.)
 các hướng dẫn lá phiếu: ballot
instructions
Đị
nh Nghĩ
a: Thông tin được cung cấp
Cho cửtri trong buổi bỏphiếu, trong đó
có trình bày vềthủtục bỏphiếu. Thông
tin đócó thể(nhưng không nhất thiết
phải) xuất hiện trực tiếp trên lá phiếu.
 các hướng dẫn bỏphiều:
instructions for voting
 các hướng dẫn bỏphiếu: voting
instructions
 các khoản chi tiêu: expenditures

 các giấy tờnhận dạng: identifying
documents

 các khoản đóng góp cho chiến dị
ch
vận động tranh cử: campaign
contributions

 các giới hạn vềsựđóng góp:

 các khoản đóng góp khuyết danh:
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anonymous contributions
 các khoản đóng góp và giới hạn chi
tiêu: contributions and spending limits
 các khu có đại diện: representative
districts
 các kiến nghịphản đối: protest
petitions
 các kiến nghịtiên khởi vềluật, các
kiến nghịtiên khởi theo luật đị
nh:
statutory initiative petitions
Xin Xem Thêm: đi
ềul
uật
 các kiến nghịtrưng cầu dân ý:
referendum petitions
 các lá phiếu bầu cử:electoral votes
 các lý do miễn nhiệm: recall grounds
 các mẫu điền có thểtải xuống:
downloadable forms
 các mẫu giầy đục lỗ: chad
Xin Xem Thêm: lá phiếu giấy, hanging
Chads
Đị
nh Nghĩ
a: một mảnh giấy nhỏđược tạo
ra khi đục lỗtrong thẻhoặc băng đục lỗ
của lá phiếu
Ví Dụ: Miếng giấy đục lỗkhông hoàn toàn
tách khỏi lá phiếu. (Example: The chad
was not completely separated from the
ballot.)
 các mẫu giấy đục lỗcòn dính lại:
hanging chads
Xin Xem Thêm: giấy vụn đục ra, thẻđục
lỗ
Ví Dụ: Trường hợp các mẫu giấy đục lỗ
còn dính lại xảy ra khi một lá phiếu
không được đục thủng hoàn toàn.
(Example: Hanging chads occur when a
vote is not punched through completely.)

 các máy bỏphiếu điện tửphản hồi
trực tiếp: direct response electronic
voting machines
 các nghịquyết vềhiến pháp:
constitutional resolutions
Xin Xem Thêm: hiến pháp
 các ô bắt buộc: required fields
 các phòng kiểm t
r
a:testing
laboratories
 cácphương pháp xácmi
nh:
verification methods
 các quan sát viên: observers
 các qui chếcủa chính đảng: party
rules
 các qui chếhành chánh:
administrative rules
 các qui chếvềquivùng: zoning
regulations
 cácquiđị
nh đốivớicácchứcvụ
tuyển cử: requirements for elected
offices
 các qui đị
nh hướng dẫn tựnguyện:
voluntary guidelines
 Các Qui Đị
nh Hướng Dẫn vềHệ
Thống BỏPhiếu TựNguyện (VVSG):
Voluntary Voting System Guidelines
 các quyền kiến nghị
: petition rights
 các tài liệu bầu cử: election materials
 các thanh tra viên của tiểu bang:
state inspectors
 các thay đổi vềluật, các thay đổi
theo luật đị
nh: statutory changes
Xin Xem Thêm: đi
ềul
uật
 các thủtục áp dụng trên toàn tiểu
tiểu bang: statewide procedures
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 các thủtục bỏphiếu khiếm diện:
absentee procedures

Xin Xem Thêm: tình trạng hội đủđiều
kiện ghi danh bỏphiếu, tình trạng hội đủ
điều kiện bỏphiếu

 các thủtục của hệthống bỏphiếu:
voting system procedures

 các tờcó chữký: signature sheets

 các thủtục đềcử: candidate nomination
procedures

 các tổchức chính trị
: political
organizations

 các thủtục điều trần: hearing
procedures

Xin Xem Thêm: chính đảng, nhóm có
quyền lợi đặc biệt, vận động chính trị

 các thủtục sau bầu cử: post-election
procedures

 các trường hợp ghi danh trùng lặp:
duplicate registrations

 các thủtục trước bầu cử: pre-election
procedures

 các trường hợp vi phạm luật:
statutory violations

 Các Tiêu Chuẩn của HệThống Bỏ
Phiếu (VSS): Voting System Standards
(VSS)
 các tiêu chuẩn vềhành vi đạo đức:
Ethical standards of conduct
 các tiêu chuẩn tối thiểu: minimum
standards

Xin Xem Thêm: luật đị
nh
 các trạm bỏphiếu chi nhánh: satellite
voting stations
 các ứng cử viên rút lui: withdrawn
candidates
 các ứng cử viên của đại biểu cửtri:
elector candidates

 Các tiêu chuẩn vềhệthống bỏphiếu
Liên Bang (FVSS): Federal Voting
System Standards (FVSS)

 các ứng cử viên đang tranh cử: active
candidates

 các tiêu chuẩn vềmức độlỗi: eror
rate standards

 các ứng cử viên hội đủđiều kiện:
eligible candidates

 Các tiêu chuẩn xử lý thông tin Liên
Bang (FIPS): Federal Information
Processing Standards (FIPS)

 các ủy ban tiếp nhận: receiving boards

Đị
nh Nghĩ
a: Các tiêu chuẩn cho hệ
thống điện toán liên bang do NIST thiết
lập. Các tiêu chuẩn này được thiết lập
lúc chưa có các tiêu chuẩn hiện tại trong
nghành đểđáp ứng các yêu cầu của liên
bang vềkhảnăng vận hành tương hỗ
của hệthống, khảnăng chuyển đổi dữ
liệu và phần mềm, và tín năng bảo mật
cho máy điện toán.

 các vấn đềlo ngại vềsự riêng tư:
privacy concerns
 các văn phòng, chức vụ: offices
 các văn phòng, chức vụpháp lý:
judicial offices
 các viên chức dân cử: elected officials
 các viên chức được đềcử: nominated
officials

 các tính năng: functions
 các tình trạng hội đủđiều kiện của
cửtri: voter qualifications

 các viên chức lo vềbầu cử: election
officials
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Đị
nh Nghĩ
a: Những người liên quan tới
việc điều hành và tổchức các cuộc bầu
cử, trong đóbao gồm nhân viên chính
quyền và các nhân viên làm việc tại
quầy phiếu.

 cẩm nang hướng dẫn bỏphiếu:
voting guide
 cẩm nang hướng dẫn cửtri: voter
guide

 các viên chức tuyển cử của quận:
county elections officials

 cẩm nang hướng dẫn của cửtri:
vot
er
’
sgui
de

 các vòng tranh cử: contested races

 cẩm nang hướng dẫn thông tin cho
cửtri: voter information guide

 các vòng tranh cửcủa cuộc bầu cử:
contests of election
 các vòng tranh cửcủa ứng cửviên:
contests of candidacy
 các vùng đất bộtộc: tribal lands
Xin Xem Thêm: các bộtộc được liên bang
công nhận, các công dân sửdụng ngôn
ngữthiểu số, đặc khu, tòa án
 các qui đị
nh song ngữ: bilingual
requirements
 các qui đị
nh vềbáo cáo tài trợvận
động tranh cử: campaign finance
reporting requirements
 các qui đị
nh vềsự chứng nhận:
certification requirements
 các yêu cầu vềphương tiện trợgiúp
đặc biệt cho người khuyết tật:
accessibility requirements
 các yêu cầu vềứng cử viên không có
tên trong danh sách: write-in
candidate requirements
 cách thức xin bỏphiếu: method of
application

 cẩm nang hướng dẫn vận hành:
operational manual
 cần điều khiển máy bỏphiếu: voting
lever
 cần đục lỗ: punching arm
 cảnh sát: constable
 cảnh sát trưởng: police chief
 cảnh sát trưởng quận: sheriff
 câu hỏi vềtrưng cầu dân ý:
referendum question
 chạm vào nút“Back”đểxem lại:
t
ouch“
Back”t
or
evi
ew
 chạm vào nút“Next
”t
r
ên màn hình:
t
oucht
he“
Next
”but
t
onont
hescr
een
 chạm vào ô trên màn hình: touch the
box on the screen
 chánh án chứng thực di chúc: probate
judge
Xin Xem Thêm: chánh án chứng thực di
chúc; hồsơpháp lý vềdi sản

Xin Xem Thêm: đươngđơn,đơnxi
n,đơn
xin lá phiếubầuquat
hư

 thẩm phán quận hạt:
district judge

Đị
nhNghĩ
a: Nhiềucácht
hứcphổbi
ếnđể
công chúng ghi danh bỏphiếu.

 chánh án chứng thực đi chúc; hồsơ
pháp lý vềdi sản: judge of probate

 cải tổ: reform
 cải tổhiến chương: charter reform

Xin Xem Thêm: chánh án chứng thực di
chúc

CẨM NANG GIẢI THUẬT NGỮ TUYỂN CỬ ●VI
ỆT - ANH

92

U.S. Election Assistance Commission
 chấp nhận tranh cử: acceptance of
candidacy
Xin Xem Thêm: ghi danh tranh cử, tranh
cử, ứng cửviên
Ví Dụ: Các ứng cửviên nộp giấy chấp
nhận tranh cửtại văn phòng của Tổng
Trưởng Bang. (Example: Candidates file
their acceptance of candidacy at the
Secr
et
ar
yofSt
at
e’
sOf
f
i
ce)
 chấp thuận, phê chuẩn: approve
 chỉdành đểsửdụng trong Ngày
Bầu Cử: for Election Day use only
 chỉđị
nh; bổnhiệm (tính từ):
designate
Ví Dụ: Thống Đốc bổnhiệm, Thống Đốc
đượcchỉđị
nh(Example: The governor
designate)
 chỉđị
nh chính đảng: party designation

 chiến dị
ch vận động (danh từ),
vận động tranh cử(động từ):
campaign
Xin Xem Thêm: tranh cử, ứng cửviên
 chiếu theo: accordance
Ví Dụ: Chiếu theo luật pháp. (Example:
In accordance with the law)
 chính: major
Xin Xem Thêm: đảngđasố,nhà lãnh
đạođasố
 chí
nh đảng/đảng chí
nhtrị
: political
party
 chính phủ/chính quyền: government
 chính quyền đị
a phương: local
government
 Chính quyền Liên Bang: Federal
government

 chỉđị
nh, bổnhiệm (động từ):
designate

 chính quyền quận: county government

 chi phí cho vận động tranh cử:
campaign spending

 chính quyền thành phố: city
government

 chi phí, chi tiêu: expense

 chính quyền tiểu bang: state
government

 chỉvào ứng cửviên hoặc câu hỏi
trên lá phiếu: pointin to the candidate
or question on the ballot
 chìa khóa mởthùng phiếu: key to
ballot box
 chiến dị
ch kiểm tra: test campaign
Đị
nhNghĩ
a: Tổng lượng công việc của
một phòng kiểm nghiệm đối với một sản
phẩm hoặc hệthống bỏphiếu theo hợp
đồng qua kếhoạch kiểm nghiệm, tiến
hành kiểm nghiệm cho mỗi qui đị
nh
(trong đóbao gồm phần cứng, phần
mềm và các hệthống), báo cáo, lưu dữ
và đối phó với các vấn đềphát sinh sau
này.

 chính sách: policy
 chính thức: official
 chính trị
: political
Xin Xem Thêm: chính phủ, nền dân chủ,
chức vụ
 chính trịgia: politician
Xin Xem Thêm: viên chức, người giữ
chức vụ, công chức
 chính xác, độchính xác: precision
Đị
nh nghĩ
a: (1) Mức độmà trong đótập
hợp của thông sốđo lường cùng mẫu
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loại khớp với mức trung bình của chúng.
Do đó, mức độchính xác thường được
coi là sựchênh lệch thông thường ước
tính từcác tập hợp thông sốtrùng lặp
được tạo ra theo các điều kiện tái lập, có
nghĩ
a là kết quảkiểm tra độc lập được
trãi qua cùng một phương thức đối với
vật liệu kiểm tra tương tự, trong một
phòng kiểm nghiệm hoặc cơsởkiểm tra
tương tự, do cùng một người điều khiển,
và sửdụng cùng một thiết bịtrong
khoản thời gian ngắn. (2) Mức độhoàn
thiện thông sốthiết lập hoặc thông số
đo lường, đặc biệt là dưới hạng sốấn
đị
nh.

 chủtị
ch của hạviện: speaker of the
house
 chủtị
ch của nghịviện: speaker of the
assembly
 chủtị
ch sáng lập: charter president
 chủ t
ị
ch t
ạm t
hời
:president pro
tempore
 chủ t
ị
ch hộiđồng gi
áo dục:school
board president
 chủ t
ọa;chủ t
r
ì: presiding

 cho phép (động từ): authorize

Xin Xem Thêm: thẩm phán trưởng

 cho phép, sựcho phép (danh từ):
authorization

Ví Dụ: Hội đồng bổnhiệm một viên chức
chỉhuy/ thẩm phán chủtrì. (The council
appointed a presiding officer/ presiding
judge.)

 chỗ, ghế: seat
 chống đối với: against
Xin Xem Thêm: bỏphiếu không chấp
thuận, bỏphiếu chống
Ví Dụ: Ứngcửvi
ên tranh cửchốngđốivới
mộtđốit
hủmạnh.(Example: The
candidate ran against a strong opponent.)
 chữ ký: signature
Xin Xem Thêm: thẻký tên, danh sách có
chữký, các tờcó chữký
 chữ ký của cửtri: vot
er
’
ssi
gnat
ur
e
 chữ ký điện tử: digital signature
Đị
nhNghĩ
a: Một hoạt động mã sốkhông
đối xứng trong đómột người sửdụng
một mã sốriêng đểký một tài liệu điện
tửvà mã sốcông được dùng đểxác
minh chữký. Các chữký điện tửgiúp
bảo vệsựtoàn vẹn vá chính xác của dữ
liệu.
 chu kỳtuyển cử: electoral cycle
 chủtị
ch: chairman

 chưa hết hạn: unexpired
 chuẩn bịlá phiếu: ballot preparation
Đị
nhNghĩ
a: Lựa chọn các vòng tranh cử
và câu hỏi cụthểđểđưa vào một
mẫu phiếu và các hướng dẫn liên hệ;
chuẩn bịvà kiểm tra phần mềm
dành riêng cho việc bầu cử, trong đó
bao gồm cảcác sựlựa chọn này; tạo
ra tất cảdạng phiếu có thểdùng
được; và xác nhận sựchính xác
của các lá phiếu và phần mềm gồm các
lựa chọn này cho cuộc bầu cửsắp tới
 chức năng âm thanh có bộtai nghe:
audio function with headset and
earphone
 chức tuyển cử: elective office
 chức vụ: office
Xin Xem Thêm: viên chức, người giữ
chức vụ, công chức
 chức vụkhông theo đảng nào: nonpartisan office
Đị
nh Nghĩ
a: Chức vụtuyển cửtrong đó
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các ứng cửviên tranh cửkhông có liên
kết với chính đảng nào
 chức vụtheo đảng: partisan office
Đị
nh Nghĩ
a: Một chức vụđược bầu chọn,
trong đócác ứng cửviên tranh cửvới tư
cách đại diện cho một chính đảng.
 chức vụtoàn tiểu bang: statewide
office
 chứng chỉ
, giấy chứng nhận: certificate
 chứng chỉbầu cử, giấy chứng nhận
bầu cử: certificate of election
 chứng chỉcủa người được đềcử:
certificate of nominee
 chứng chỉcủa nhân viên lưu hành:
certificate of circulator
 chứng chỉđềcử, giấy chứng nhận đề
cử: certificate of nomination
 chứng chỉghi danh: certificate of
registration
 chứng chỉphục hồi: certificate of
restoration
 chứng chỉsai sót, giấy chứng nhận
sai sót: certificate of error
 chứng nhận: accreditation
Đị
nhNghĩ
a: Sựcông nhận chính thức
rằng một phòng kiểm nghiệm có đủ
khảnăng tiến hành các xét nghiệm hoặc
kiểm chuẩn cụthể.
 chứng nhận: certification
Xin Xem Thêm: chứng nhận của tiểu
bang, kiểm tra chứng nhận của quốc gia
Đị
nh Nghĩ
a: Thủtục mà một đương sự
thứba trình văn bản cam kết rằng một
sản phẩm, qui trình hay dị
ch vụtuân thủ
đúng các yêu cầu củthể.
 chứng nhận (động từ): certify

 chứng nhận bầu cử: certification of
election
 chứng nhận chữký: certification of
signatures
 chứng nhận của tiểu bang: state
certification
Đị
nhNghĩ
a: Thủtục kiểm tra của tiểu
bang cũng nhưcó thểkiểm nghiệm hệ
thống bỏphiếu đểxác đị
nh tình trạng
tuân thủtheo các qui đị
nh tiểu bang đối
với các hệthống bỏphiếu.
 chứng nhận vềhệthống bỏphiếu:
voting system certification
 chứng nhận chính thức vềkết quả
bầu cử: certification of official election
results
 chứng thực: attest
 Chương Trình Chứng Nhận Phòng
Kiểm Nghiệm TựNguyện Quốc Gia
(NVLAP): National Voluntary
Laboratory Accreditation Program
(NVLAP)
Đị
nhNghĩ
a: Chươngt
r
ình ChứngNhận
Phòng Kiểm Nghi
ệm TựNguyệnQuốc
Gi
adoNI
STđi
ềuhành.
 chương t
r
ình đếm l
áphi
ếu đi
ện t
ử:
electronic voting counter
 Chương t
r
ình Giúp Sinh Viên Đại
HọcMỹBỏ Phiếu: Help America Vote
College Program
 chương t
r
ình kiểm phi
ếu:vote
tabulating program
 chương t
r
ình kiểm t
r
a:test plan
Đị
nhNghĩ
a: Tài liệuđượcl
ậpt
r
ướckhi
kiểm t
r
a,t
r
ongđót
r
ình bày vềphạm vi
và tính chấtki
ểm t
r
a,cácvấnđềsẽ
đượcki
ểm t
r
a,phươngphápki
ểm t
r
a,
các nguồnt
r
ợgi
úpcầnt
hi
ếtđểt
i
ến
hành kiểm t
r
a,cáccôngvi
ệcki
ểm t
r
a,
các rủir
ovà lị
cht
r
ình kiểm t
r
a.
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 chương t
r
ình lưu gi
ữ danh sách t
heo
hệt
hống: systematic list maintenance
program
 chương t
r
ình quản l
ýt
hông số t
hi
ết
lập:configuration management plan
Đị
nhNghĩ
a: Tài liệughichit
i
ếtvềqui
trình nhậndiện, kiểm soátvà quảnl
ý
nhiềuvậtdụngkhácnhau(
vídụnhưmã
số,phầncứngvà tài liệuchứngt
ừ)
.
 Chương Tr
ình Thay ĐổiĐị
aChỉ
QuốcGi
a(NCOA):National Change
of Address Program (NCOA)
 chương t
r
ình tìm đị
ađi
ểm bỏ
phiếu:polling place locator
 Chương t
r
ình trợgi
úp bỏ phi
ếu
trong cuộcbầu cử l
i
ên bang:
Federal Voting Assistance Program
 chụp quét
: scanning
 chụp quétquang đi
ện Accu-vote:
Accu-vote optical scan
Xin xem thêm: lá phiếuchụpquét
quang đi
ện,hệt
hốngchụpquétquang
đi
ện
 có hiệu l
ực: in effect
 có lợicho,ủng hộ:in favor of
 cơquan bổ nhi
ệm:appointing
authority
 Cơ Quan Đăng Ký Các Cử Tr
iĐồng
LoạtTr
ên Toàn Tiểu Bang (SURE):
Statewide Uniform Registry of Electors
(SURE)

 có thểt
i
ếp nhận xel
ăn,xe lăn có
thểđiđược: wheelchair accessible
Xin xem thêm: ĐạoLuậtNgườiMỹ
KhuyếtTật(
ADA)
,bịkhuyếtt
ật
,các
cửt
r
ikhuyếtt
ật
 có thểxácmi
nh t
r
ựctiếp: directly
verifiable
Đị
nhNghĩ
a: Đặctính củahệt
hốngbỏ
phiếuchophépcửt
r
ixácnhậní
tnhất
một thông tin ghi trong lá phiếucủa
mình bằngcácgi
ácquanr
i
êng, chứ
không phảiqua trung gian của phần
mềm hayphầncứng.Cácvídụgồm có
lá phiếugi
ấyMar
ksensevàDREcóđặc
đi
ểm ghit
r
ên giấycót
hểxácnhận
đượccủacửt
r
i
.
 có thểxácmi
nh gi
án t
i
ếp: indirectly
verifiable
Đị
nhNghĩ
a: Đặct
í
nhcủahệt
hốngbỏ
phiếuchophépmộtcửt
r
ixácnhận
lựachọncủamình thông qua một
chươngt
r
ình phầncứnghoặcphần
mềm t
r
unggi
an.Vídụnhưmộtmàn
hình chạm DRE mà cửt
r
ixácnhậnsự
lựachọnl
áphi
ếucủamình thông qua
sựhỗt
r
ợcủalậptrình mô phỏngbằng
âm thanh.
 con dấu (danh t
ừ),dán kí
n (động
từ):seal
 con dấu bằng caosu:rubber seal
 con đường nông t
hôn: rural route
 công bốvềvận động t
r
anh cử:
campaign disclosure

 cơquan l
ập pháp: legislature

 công bốvềviệct
ài trợ t
ài cho vận
động t
r
anhcử: campaign finance
disclosure

 cơ sở dữ l
i
ệu ghidanh cử t
r
iđượcgộp
chung (CVR): centralized voter
registration database (CVR)

 công cụ bỏ phi
ếu: voting instrument
 công dân: citizen

 cơ sở dữ l
i
ệu ghidanh:registration
database

 công dân có liên quan, công dân có
quan tâm: concerned citizen
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 công dân ở nướcngoài: overseas
citizen

 cử t
r
ihộiđủ đi
ều ki
ện:qualified
elector

 công dân Hoa Kỳ:United States citizen

 cử t
r
ikhi
ếm di
ện: absentee voter

Xin xem thêm: công dân ởnướcngoài,
công dân
 Cộng Hòa, đảng vi
ên Cộng Hòa:
Republican
 công khố phi
ếu quận: district bonds
 công lý: justice
 công tố vi
ên, biện l
ý: district attorney
 cột
:column
 cộtbầu t
hêm ứng cử vi
ên không có
tên trong lá phiếu: write-in column
 cử t
r
i
:voter

Xin xem thêm: khiếm di
ện
 cử t
r
ikhông t
hừanhận:
challenged voter
 cử t
r
il
à quân nhân: uniformed
services voter
Xin xem thêm: viên chứct
r
ợgi
úpquân
nhân bỏphi
ếu,vi
ệcbỏphi
ếucủaquân
nhân tạinướcngoài
 cử t
r
il
ần đầu t
i
ên đibầu:first
time voter
 cử t
r
il
ấybằng l
áixevào thờiđi
ểm
ghi danh bỏphi
ếu: motor voter
 cử t
r
iởnướcngoài: overseas voter

 cử t
r
ibầu chọn t
ổng t
hống:
presidential elector
 cử t
r
ibầu cử: constituent
 cử t
r
ibịkhuyếtt
ật
: voters with
disabilities
Xin xem thêm: các cửt
r
ikhuyếtt
ật
 cử t
r
ibỏ phi
ếu t
r
ướct
hường trực:
permanent advance voter
Đị
nhNghĩ
a: Đôikhicòn đượcgọil
à cử
tri khiếm di
ệnvĩ
nhvi
ễn.
 cử t
r
iđã ghi danh bỏphi
ếu:active
registered voter
 cử t
r
iđã ghi danh bỏphi
ếu: registered
voter
 cử t
r
idễt
hayđổi
: swing voter
 cử t
ri fail-safe (cử t
r
iđã dờichỗở
và chưaghidanh l
ại
):fail-safe voter
 cử t
r
ighidanh bỏ phi
ếu hợp l
ệ:
valid registered voter

Xin xem thêm: các cửt
r
iphụcvụcho
l
i
ênbang,ĐạoLuậtBỏPhi
ếuKhi
ếm
DiệnDành Cho Công Dân Ở Nước
Ngoài và Quân Nhân (UOCAVA)
 cử t
r
ivắng mặtt
hường t
r
ực:
permanent absentee voter
 cương lĩ
nh: platform
Xin xem thêm: bảnt
uyên bốcủaứng
cửvi
ên
Ví Dụ: Cươngl
ĩ
nhcủamộtchí
nh
đảngchobi
ếtl
ập trường củachí
nh
đảngđót
r
ongcácvấnđềxã hộivà
kinh tế.
(Example: The party's platform
providesinformation about its stand on
social and economic issues.)
 cùng vớit
ài liệu này, kèm theo
đây: herewith
 cuộcbầu cử: election
Đị
nhNghĩ
a: Thủt
ụcchí
nht
hứcđểl
ựa
chọnmộtngườichochứcvụt
r
ongchí
nh
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quyềnhoặcchấpnhậnhayt
ừchốimột
đềnghịchí
nht
r
ịquahình thứcbỏphi
ếu.
 cuộcbầu cử bỏ phi
ếu quat
hư:mailin election
Xin xem thêm: thư
 cuộcbầu cử đặcbi
ệt
:special election
 cuộcbầu cử đặcbi
ệtvềcông khố
phiếu củaquận:district special bond
election
 cuộcbầu cử đặcbi
ệtcủat
hành phố:
city special municipal election
 cuộcbầu cử gi
ả: mock election
 cuộcbầu cử gi
ữakỳ: midterm election
 cuộcbầu cử không t
heo chí
nh đảng:
nonpartisan election
 cuộcbầu cử kí
n nộibộ:caucus election
 cuộcbầu cử Liên bang: Federal
election
 cuộcbầu cử mi
ễn nhi
ệm:recall
election
 cuộcbầucử mi
ễn nhi
ệm đặcbi
ệt
:
special recall election
 cuộcbầu cử củaquốchội
:
congressional election
Xin xem thêm: quốchội
 cuộcbầu cử quyếtđị
nh chung cuộc:
run-off election
Đị
nhNghĩ
a: Cuộcbầucửđểchọnngười
trúng cửsaukhicómộtcuộct
ổngt
uyển
cửhoặcbầucửsơbột
r
ongđókhôngcó
ứngcửvi
ên tranh cửnào nhậnđượct
ỉl
ệ
sốphi
ếubầut
ốit
hi
ểut
heoquiđị
nh.Hai
ứngcửvi
ên nhậnđượcphi
ếubầunhiều
nhấtchovòng tranh cửđót
i
ếpt
ụcvào
vòng bầucửquyếtđị
nhchungcuộc.
 cuộcbầu cử quyếtđị
nh chung cuộc

tứckhắc:instant run-off
 cuộcbầu cử quyếtđị
nh chung
cuộcđặcbiệt
:special run-off election
 cuộcbầu cử sơ bộ:primary election
Đị
nhNghĩ
a: Cuộcbầucửđượct
ổchức
đểxácđị
nhứngcửvi
ên nào sẽđạidi
ện
cho mộtchí
nhđảngt
r
anhcửvào một
chứcvụcụthểtrong cuộct
ổngt
uyển
cử. Mộtsốt
i
ểubangt
ổchứcbầucửsơ
bộcôngkhai
,t
r
ongkhicáct
i
ểubang
khác có cuộcbầucửsơbộkí
n. Đôikhi
các cuộct
uyểncửchocácchứcvụ
không liên kếtchí
nhđảngvà các vấnđề
trên lá phiếuđượct
ổchứct
r
ongt
hời
gian diễnr
acáccuộcbầucửsơbộ.
Version 1,0 Volume I: Voting System
Performance Guidelines Appendix A:
Glossary A-15
 cuộcbầu cử sơ bộ công khai
:open
primary
Đị
nhNghĩ
a: Cuộcbầucửsơbột
r
ongđó
mọicửt
r
iđềucót
hểt
ham gi
a,bấtkể
liên kếtchí
nht
r
ịcủahọ.Mộtsốt
i
ểu
bangquiđị
nhcáccửt
r
iphảit
uyên bố
công khai vềl
ựachọnchí
nhđảngcủahọ
tạiđị
ađi
ểm bỏphi
ếu,sauđónhânvi
ên
quầyphi
ếusẽcungcấphoặchoạthóalá
phiếut
hí
chhợp.Cáct
i
ểubangkháccho
phép cửt
r
il
ựachọnl
áphi
ếucủachí
nh
đảngmộtcáchkí
nđáongayt
r
ongquầy
phiếu.
 cuộcbầu cử sơ bộ kí
n đượcđi
ều
chỉ
nh:modified closed primary
Xin xem thêm: sơbộ,cuộcbầucửsơ
bộ,cáchệt
hốngsơbộ
Đị
nhNghĩ
a: Trong mộtcuộcbầucửsơ
bộkí
nđượcđi
ềuchỉ
nh,cửt
r
icót
hểđi
ền
lá phiếubầusơbộcủabấtcứđảngnào,
tuy nhiên chỉcósốl
áphi
ếubầucủacác
t
hànhvi
ênchí
nhđảngđã đăngkýmới
đượct
í
nhvào bảnki
ểm phi
ếuchí
nh
thức.
 cuộcbầu cử sơ bộ quyếtđị
nh chung
cuộc:run-off primary
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 cuộcbầu cử sơ bộ t
hống đốcbang:
gubernatorial primary election

voter registration drive
 cuốn:stub

 cuộcbầu cử sơ bộ t
r
ựct
i
ếp:direct
primary
 cuộcbầu cử t
heo chí
nh đảng:
partisan election
 cuộcbầu cử t
hống đốcbang:
gubernatorial election
 cuộcbầu cử vềt
r
áiphi
ếu củat
hành
phố:municipal bond election
 cuộcbầu kếthợp:consolidated election
 cuộchọp kí
n củaban l
ãnh đạomột
tổ chức: caucus
 cuộchọp kí
n củaban l
ãnh đạot
ổ
chứcchí
nhtrị
:political caucus
 cuộct
ổng t
uyểncử:general election
 cuộct
ổng t
uyển cử sơ bộ:general
primary

 cuốnphiếu:ballot stub

D
 đã ghi danh: registered
 đã hếthạn:expired
 đasố:majority
Xin xem thêm: đảngđasố
 đasố cử t
r
i
: majority of voters
 đasố phi
ếu bầu:majority of the
votes
 đã trảbưu phí
:postage paid

 cuộct
ổng t
uyển cử t
hành phố:city
general municipal election

 đã tuyên thệ:sworn

 cuộct
ổng t
uyển cử t
hành phố: city
general election

 đã tuyên thệvà ký tên: sworn and
subscribed to

 cuộct
ổng t
uyển cử t
hống đốcbang:
gubernatorial general election

Xin xem thêm: bảnchứngt
hệ,mẫukhai
tuyên thệ

 cuộct
r
ưng cầu dân ý: plebiscite

 đặckhu: special district

 cuộct
r
ưng cầu dân ý:referendum

 đặckhu củaquận:county special
district

Đị
nhNghĩ
a:Qui trình trong đól
uậtpháp
tiểubanghoặcbảnt
uchí
nhhi
ếnpháp
có thểđượct
ham chi
ếubởi các cửt
r
i
t
r
ướckhicóhi
ệul
ực.
 cuộct
r
ưng cầu dân ývềt
r
áiphi
ếu:
bond referendum
 cuộct
uyển cử t
hành phố đặcbiệt
:
special municipal election

 đạibi
ểu:delegate
Xin Xem Thêm:đạidi
ện,hệt
hốngđại
diện,cácvi
ên chứct
uyểncử
Ví Dụ: Cácđạibi
ểudựhộinghịquốc
gia. (Example: The delegates to the
national convention.)
 đạibiểu cử t
r
i
,cử t
r
i
:elector

 cuộcvận động ghidanh bỏphiếu:
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 ĐạiCử Tr
iĐoàn: Electoral College

 đạihộiđồng l
ập pháp:general
assembly

Xin xem thêm: thủt
ụcbầucử
Ví Dụ: Ứngcửvi
ên tổngt
hốngphải
nhậnđượcđasốphi
ếut
r
ongsố270
phiếubầuĐạiCửTr
iĐoànđểt
hắng
cử.(Example: A presidential candidate
must receive a majority of 270
Electoral College votes to win the
election.)
 đạidi
ện(độngtừ): represent
 đạidi
ện (t
í
nh t
ừ):representative
Đị
nhNghĩ
a: đi
ểnhình củamộtnhóm
ngườicụt
hể
 đạidi
ện cho cơ quan l
ập pháp:
representative to the legislature
 đạidi
ện cho QuốcHội
:representative
to Congress
 đạidi
ện củat
i
ểu bang:state
representative
 đạidi
ện hoàn toàn: full representation
 đạidi
ện nghi
ệp đoàn l
ao động:labor
union representative
 đạidi
ện quầyphi
ếu đượcủyquyền:
authorized poll agent
 đạidi
ện t
heo t
ỷl
ệ:proportional
representation
Xin xem thêm: đạidi
ệnhoàn toàn, hệ
thốngđạidi
ện,đạidi
ện/
dânbi
ểu
 đạidi
ện t
r
ong QuốcHội
:
representative in Congress
 đạidi
ện t
r
ong t
òa án thông thường:
representative in general court
 đạihộichí
nh đảng:party convention
 đạihộichí
nh đáng quốcgi
a:
national party convention

 đạihộiquốcgi
a: national convention
 Dân biểu HoaKỳ: U.S. Representative
 dân chủ:democracy
 dân chủ t
r
ựct
iếp:direct
democracy
 Dân Chủ,đảng vi
ên đảng dân
chủ:Democrat
 dân quyền:civil rights
 Dạng Công Nghi
ệp Thông Dụng
(CIF): Common Industry Format
(CIF)
Đị
nhNghĩ
a: Là nói tớiđị
nhdạngđược
trình bày trong ANSI/INCITS 354-2001
"
Đị
nhDạngThườngGặpTr
ongNgành
Công Nghiệp(
CI
F)choCácBáoCáo
Kiểm Tr
aKhảNăngSửDụng"
.
 dạng/ đơnbầu cử: election form
 dạng/đơncó thểi
nr
ađược:
printable form
 dạng l
áphi
ếu:ballot format
Đị
nhNghĩ
a: Thểhi
ệncủa nộidung
chính xác ghi trong lá phiếuphù hợp
vớiphươngphápbỏphi
ếucụt
hểđược
sửdụng. Nộidungnày có thểđược
trình bày theo nhiềuhình thứckhác
nhau (hình tượnghoặcâm t
hanh)
,
ngôn ngữhoặchình họa.
 dạng t
hayt
hếkhác:alternative
format
Ví Dụ: Lá phiếuhoặct
hôngtin kèm theo
đượcgọi là dạngt
hayt
hếkhácnếuhình
thứct
r
ình bày không phải là ngôn ngữ
và dạng t
hôngt
hườngcủa lá phiếu
(Example: The ballot or accompanying
information is said to be in an
alternative format if it is in a
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representation other than the standard
ballot language and format.)
 dạng t
r
ình bày củal
áphi
ếu: ballot
layout
 Đảng CảiTiến:Progressive Party
 Đảng CảiTổ:Reform Party
 Đảng Công Nhân Xã Hội
: Socialist
Workers Party
 Đảng Cộng Hòa: Republican Party
 Đảng Cộng Sản:Communist Party
 Đảng Dân Chủ:Democratic Party
 đảng đasố:majority party
Xin Xem Thêm: nhà lãnh đạođasố
 Đảng ĐộcLập HoaKỳ:American
Independent Party
 Đảng Gi
aĐình Lao Động: Working
Families Party

 Đảng Xã Hội
:Socialist Party
 Đảng Xã HộiTự Do:Freedom
Socialist Party
 Đảng Xanh:Green Party
 Đảng Xanh ĐộcLập:Green
Independent Party
 đảng,chí
nh đảng:party
Xin Xem Thêm: liên kếtchí
nhđảng,
chỉđị
nhchí
nhđảng,ưut
i
ênchí
nhđảng
 dành cho bỏ phi
ếu quat
hư: for
voting by mail
 đánh dấu:check
 đánh dấu, điền: mark
Xin Xem Thêm: đánh dấut
r
ongphần
đã qui đị
nh,l
áphi
ếuđã đi
ền
Ví Dụ: Xi
nđánh dấusựl
ựachọncủa
quý vị
.(Example: Please, mark your
selection.)

 Đảng HoaKỳ: American Party

 đánh dấu đúng: correct mark

 Đảng HoaKỳĐộcLập: Independent
American Party

 đánh dấu saichỗ,dấu đánh l
ạc
chỗ: stray mark

 Đảng Lao Động: Labor Party

 đánh dấu vào ô: check the box

 Đảng Lập Hi
ến:Constitution Party

 đánh dấu/đi
ềnsai: mismarked

 Đảng LuậtTự Nhi
ên: Natural Law
Party
 Đảng NgườiTự Do:Libertarian Party
 đảng/bên thắng t
hế: prevailing party
 đảng t
hi
ểu số: minority party
 đảng t
hứ yếu:minor party
 Đảng Tự Do:Liberal Party
 Đảng Hòa Bình và TựDo: Peace and
Freedom Party

Xin Xem Thêm: đánhdấu,đi
ền,l
áphi
ếu
đã đi
ền
 đánh gi
ácuộcbầu cử,gi
ám đị
nh
cuộcbầu cử: election assessment
 đánh gi
ár
ủir
o: risk assessment
Đị
nhNghĩ
a: Thủt
ụcnhậnđị
nhcácr
ủi
r
ođốivớihệt
hốngan ninh vàđị
nh
đoạt xác suấtkhảdĩ
, hậuquảt
ác
động,và các biệnphápbảovệnhằm
giảm nhẹt
ácđộngđó.
 danh sách: roster
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 danh sách bỏphi
ếu: voting rolls
 danh sách bổ sung: supplemental
roster
 danh sách các cử t
r
ighidanh bỏ
phiếu: list of registered voters
 danh sách các ứng cử vi
ên:candidates
list
 danh sách có chữ ký: signature
roster
 danh sách cử t
r
i
:voter list
Xin Xem Thêm: danh sách ghi danh bỏ
phiếu,danhsáchghidanhcửt
r
i
,danh
sách chính ghi danh cửt
r
i
 danh sách cử t
r
ichí
nh t
hức: official
roster of voters
 danh sách đăng kýcử t
r
ichí
nh:
master voter registration list
Xin Xem Thêm: cơsởdữl
i
ệughidanh
cửt
r
it
ạit
r
ungương(
CVR)
,danhsách
ghi danh cửt
r
it
r
ungương,danhsách
các cửt
r
iđã ghi danh bỏphi
ếu,các
danh sách ghi danh cửt
r
i
 danh sách ghi danh bỏ phi
ếu: voter
registration list
 danh sách ghi danh cử t
r
i
: voter
registration rolls
 danh sách ghi danh cử t
r
it
r
ung
ương/chính: central voter register
list
 danh sách kiểm duyệtcủacử t
r
i
:
voter checklist
 danh sách liên kếtchí
nh đảng chính
thức: official party affiliation list
 danh sách quầyphi
ếu: poll list
 danh sách vềt
ình trạng t
hi
ếtl
ập:
configuration status accounting

Đị
nhNghĩ
a: Mộtyếut
ốt
r
ongquảnl
ý
cấuhình, bao gồm vi
ệcghil
ạivà báo
cáo các thông tin cầnt
hi
ếtđểquảnl
ý
cấuhình đómộtcáchhiệuquả.Đi
ều
này bao gồm mộtdanhsácht
hôngsố
cấuhình đượcchấpt
huận;t
ình trạng
áp dụngcáct
hayđổiđượcđềnghịđối
vớicấuhình, và tình trạngt
hựchi
ện
cáct
hayđổiđã đượcchấpt
huận.
 danh sách ứng cử vi
ên: candidate
roster
 danh sách ứng cử vi
ên: slate
 danh sách ứng cử vi
ên: ticket
 danh sách ứng cử vi
ên lẫn l
ộn:
mixed ticket
 đạo đức,cách xử t
hế: ethics
 Đạo LuậtBỏ Phi
ếu Khi
ếm Di
ện cho
Các Công Dân tạiNướcNgoài và
Quân Nhân (UOCAVA):
Uniformed and Overseas Citizens
Absentee Voting Act (UOCAVA)
Xin Xem Thêm: các cửt
r
iphụcvụ
cho liên bang, các cửt
r
iởnướcngoài
 Đạo LuậtcủaQuốcHội
: Act of
Congress
Xin Xem Thêm: ĐạoLuậtvềChi
ến
Dị
chTuyểnCửcủaLi
ên Bang (FECA),
ĐạoLuậtTr
ợGi
úpNgườiDânHoaKỳ
BỏPhi
ếu(
HAVA)
 Đạo LuậtGhiDanh Cử Tr
iQuốc
Gi
anăm 1993 (NVRA)[Cũng
còn đượcgọil
à“Đạo LuậtCử Tr
i
LấyBằng LáiXeVào ThờiĐi
ểm
Ghi Danh Bỏ Phi
ếu”]: National
Voter Registration Act of 1993
(NVRA) [Also known ast
he“
Mot
or
Voter Act”
]
 Đạo LuậtGi
úp NgườiMỹBỏ Phi
ếu
2002: Help America Vote Act of 2002
(HAVA)
Xin Xem Thêm: ĐạoLuậtQuốcHội
,
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ĐạoLuậtvềChi
ếnDị
chBầuCửcủa
Liên Bang (FECA)

tranh cử chứct
ổng t
hống: primary
presidential delegation nomination

 Đạo LuậtNgườiMỹKhuyếtTật
(ADA): Americans with Disabilities Act
(ADA)
Xin Xem Thêm: khuyếtt
ật
,xel
ăncó
thểr
avàođược,cáccửt
r
ikhuyếtt
ật

Đị
nhNghĩ
a: Cuộcbầucửsơbột
r
ongđó
các cửt
r
ichọncácđạibi
ểut
ham dựcác
đạihộiđềcửứngcửvi
ên tranh cửchức
tổngt
hốngđượccácủybanchí
nhđảng
quốcgi
aphânbổchot
i
ểubangcủahọ.
 đềcử,t
i
ến cử: nominate

 Đạo LuậtSử Dụng LáPhi
ếu
Công Bằng:Fair Ballot Access Act
 đạo l
uậtt
i
ên khởi
: initiative statute
Xin Xem Thêm: dựl
uậtt
i
ểnkhởi
,đề
nghị
,t
r
ưngcầudâný
 Đạo l
uậtvềcác quyền bỏ phi
ếu của
liên bang: Federal Voting Rights Act

Xin Xem Thêm: viên chứcđượcđềcử,
ngườiđượcđềcử,sựđềcử
 đedọacử t
r
i
: voter intimidation
 đedọangườil
àm chứng: witness
intimidation


đềnghị
: proposal

 Đạo LuậtvềQuyền Công Dân ban
hành năm 1964: Civil Rights Act
of 1964

 đềnghị(động t
ừ): propose

 Đạo LuậtVềTi
ếp Cận Tài Liệu Vận
Động Tranh Cử: Access to Campaign
Materials Act

 đệt
am nhân,đảng t
hứ ba: third party

 Đạo l
uậtvềvận động t
uyển cử của
liên bang (FECA): Federal Election
Campaign Act (FECA)
Xin Xem Thêm: ĐạoLuậtQuốcHội
,Đạo
LuậtTr
ợGi
úpNgườiDânHoaKỳBỏ
Phiếu(
HAVA)
 dấu bưu đi
ện: postmark
 đầu đục: punch head
 dấu ki
ểm: checkmark
 đẩyt
hẻt
hậtmạnh vào: push card
firmly in
 đềcử cácứng cử vi
ên không liên
kếtchính đảng cho lá phiếu:
nominate unaffiliated candidates to the
ballot
 đềcử đạibi
ểu t
ham gi
acuộcbầu
cử sơ bộđểchọn ứng cử vi
ên

 đềnghịt
i
ên khởi
: initiative proposal

 đếm l
ại
: recount
Đị
nhNghĩ
a: Kiểm l
ạisốphi
ếubầu
trong mộtcuộcbầucử.
 đếm,t
í
nh: count
Xin Xem Thêm: kiểm phi
ếu
Đị
nhNghĩ
a: Qui trìnhđếm t
ổngl
áphi
ếu.
Version 1,0 Volume I: Voting System
Performance Guidelines Appendix A:
Glossary A-8
 đị
achỉbưu t
í
n: mailing address
Xin Xem Thêm: t
hư
 đị
achỉcư t
r
ú hi
ện t
ại
: current
resident address
 đị
ađi
ểm bỏ phi
ếu: polling location
Đị
nh Nghĩ
a: Đị
achỉt
hựct
ếcủamột
đị
ađi
ểm bỏphi
ếu.
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 đị
ađi
ểm bỏ phi
ếu: voting location
 đị
ađi
ểm bỏ phi
ếu: voting place
 đị
ađi
ểm chinhánh: satellite
location
 đị
ađi
ểm có t
hểt
i
ếp nhận người
khuyếtt
ật
: accessible facility
Xin Xem Thêm: trạm bỏphi
ếungười
khuyếtt
ậtcót
hểsửdụng

provision
 đi
ều khoản,nhi
ệm kỳ: term
Đị
nhNghĩ
a: nhiệm kỳ,gi
ớihạnvề
nhiệm kỳ
 đi
ều l
uậtđượcđềnghị
: proposed law
Xin Xem Thêm: đềnghị(
độngt
ừ)
,đề
nghị(
danht
ừ)

 đị
ahạtnghịvi
ện: assembly district

 đình chỉcácquyền bỏphi
ếu:
suspend voting rights

 đị
ahạtquốchộit
hứ xx: xx th
congressional district

 đị
nh nghĩ
avềcuộcbầu cử: election
definition

 đị
aphương: local
Xin Xem Thêm: phân khu, khu
vực/quận
 đí
ch t
hân t
ớibỏ phi
ếu: vote in person
 đí
ch t
hân t
ớibỏ phi
ếu khi
ếm diện:
vote absentee in person
 đí
ch t
hân: in person
 dị
ch,phi
ên dị
ch: translate
Xin Xem Thêm: trợgi
úpvềngônngữ,
các công dân sửdụngngônngữt
hi
ểu
số,bảndị
ch
 đi
ền: fill out
 đi
ền l
áphi
ếu mẫu củaquývị
: mark
your sample ballot
Xin Xem Thêm: đi
ền,l
áphi
ếugi
ấy
 đi
ền,t
ô kí
n:fill
 đi
ều chỉ
nh nétrõ củal
áphi
ếu:
adjust the contrast of your ballot

Đị
nhNghĩ
a: Đị
nhnghĩ
avềcác vòng
tranh cửvà câu hỏisẽxuấthi
ệnt
r
ên
lá phiếut
r
ongmộtcuộcbầucửcụt
hể.
 do cư dân t
àit
r
ợ,do cư dân bảo t
r
ợ:
citizen-sponsored
 độ t
i
n cậy(sau khiđượcki
ểm
chứngbằng cácphương t
hức,
máy móc khác nhau), khảnăng
tái tạo được: reproducibility
Đị
nhNghĩ
a: Khảnăngcóđượckếtquả
kiểm chứnggiốngnhau bằngphương
pháp kiểm chứngt
ươngt
ựcùng các mục
kiểm chứngt
ạicácphòng kiểm nghi
ệm
khác, vớicácnhânvi
ên khác, khi sử
dụngthiết bịkhácnhau.
 đoàn đạibi
ểu: delegation
 Độcl
ập: Independent
 ĐộcLập HoaKỳ: American
Independent
 đốit
hủ: opponent
 đòn đục,cần đục: punch lever

 đi
ều hành: administer

 đơn xi
n: application

 đi
ều khoản: article

 đơn xi
n bỏ phi
ếu khi
ếm di
ện:
absentee application

 đi
ều khoản,quiđị
nh (danh t
ừ):
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 Đơn xi
n dạng bưu t
hi
ệp củal
i
ên
bang (FPCA): Federal Postcard
Application (FPCA)
 đơn xi
n ghidanh: registration
application
 đơn xi
n ghidanh bỏphi
ếu: voter
registration application
 đơn xi
nl
áphi
ếu bầu quat
hư: vote
by mail ballot application
 đơn xi
nl
áphi
ếu bầu quat
hư
(ABBM): application for ballot by
mail (ABBM)
 đơn xi
n vắng mặtt
hường t
r
ực:
permanent absentee application
 đơn yêu cầu cung cấp l
áphi
ếu
khiếm di
ện: absentee ballot request
form
 dòng chụpquét
: scan-line
 đóng dấu: affix
 đóng góp: contribution
 đóng góp hảo t
âm: in-kind contribution
 đóng góp cho cuộcbầu cử: election
contribution
 đợtvận động ki
ến nghị
: petition drive
 đủ đi
ều ki
ện,phù hợp vớiquiđị
nh:
conformance
Đị
nhNghĩ
a: Hoàn thành các yêu cầucụ
thểcủamộtsảnphẩm,t
hủt
ụchoặc
dị
chvụ.
 dữ l
i
ệu t
hống kê củacử t
r
i
: voter
statistics
 dự l
uật
: bill

Xin Xem Thêm: dựl
uậtt
i
ên khởi
,đề
xuất
,t
r
ưngcầudâný
Ví Dụ: Các cửt
r
icómộtsốdựl
uậtđể
xem xét trong lá phiếu.(Example:
Voters had several measures to review
on the ballot.)
 dự l
uậtcông cộng: public measure
Xin Xem Thêm: dựl
uật
,dựl
uậtt
i
ên
khởi
,dựl
uậtđượcđềnghị
,cácdựl
uật
củat
i
ểubang
 dự l
uậtt
i
ên khởicủacử t
r
i
: voter
initiative
 dự l
uậtcủaquận: county measure
 dự l
uậtcủanghịvi
ện: assembly bill
 dự l
uậtđượcđềnghị
: proposed
measure
Xin Xem Thêm: đềnghị(
độngt
ừ)
,đề
nghị(
danht
ừ)
 dự l
uậtghit
r
ên lá phiếu: ballot
measure
Xin Xem Thêm: dựl
uật
,l
uậtt
i
ên khởi
,
cuộct
r
ưngcầu dân ý
Đị
nhNghĩ
a: (1) Mộtcâuhỏixuấthi
ện
trên lá phiếuđểcửt
r
iphê chuẩnhoặc
từchối
.(
2)Mộtvòng tranh cửt
r
ên lá
phiếu,t
r
ongđócửt
r
icót
hểbỏphi
ếu
thuậnhoặckhông thuận.
Ví Dụ: Dựl
uậtl
áphi
ếul
à mộtcâuhỏivề
chí
nhsáchđượccáccửt
r
i trong một
cuộcbầucửbỏphi
ếuquyếtđị
nh.
(Example: A ballot measure is a policy
question voted on by voters in an
election.)
 dự l
uậtt
hượng nghịvi
ện: senate bill
 dự l
uậtt
i
ên khởi
: initiative measure

 dự l
uậtt
i
ên khởi
: initiative
 dự l
uật
: measure

 đụcl
ỗ: punch a hole
 đụcl
ỗ bỏ phi
ếu: voting punch
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 đụcr
a: punch out

 đượct
hành lập hợp pháp: legally
constituted

 đúng: correct
 dụng cụdùng trong cuộcbầu cử:
election equipment
 dụng cụ đục: puncher
 dụng cụ đụcl
ỗ: punching tool
 dụng cụ nghet
-coil: t-coil
Đị
nhNghĩ
a: Cuộndâycảm ứngđượcsử
dụngt
r
ongmộtsốdụngcụt
r
ợt
hí
nhđể
giúp nhậnt
í
nhi
ệut
ừdảit
ầnâm t
hanh
thay vì tín hiệuâm t
hanh.Phươngt
hức
tiếpnhậnbằngt
ừt
í
nhhoặccảm ứng
t
hườngđượcsửdụngt
r
ongmáyđi
ện
thoại
,cáchệt
hốngl
ọcâm t
hanhvà các
hệt
hốngkháccungcấpdữl
i
ệuxuấtt
ừ
theo yêu cầu.

 đượct
hông quat
r
ước: pre-clearance
 đượct
òa án chấp t
huận: courtapproved
 đượcxác đị
nh hợp pháp: legally
determined
Xin Xem Thêm: phán xét mất năng lực
trí tuệ,
Ví Dụ: Mộtngườicót
hểkhôngđược
ghi danh bỏphi
ếut
ạimộtsốt
i
ểu
bang nếuđượcxácđị
nhhợppháplà mất
năngl
ựct
r
ít
uệ. (Example: A person
may not be able to register to vote in
some states if he/she has been legally
determined mentally incompetent.)
 đượcyêu cầu: requested

 đúng nguyên lý: logical correctness
Đị
nhNghĩ
a: Đi
ềuki
ệnchobi
ếtr
ằng,đối
vớimộtdữl
i
ệunhấtđị
nh,chươngt
r
ình
máy tính sẽt
hỏamãn các thông sốt
hi
ết
lậpcủalậptrình và tạor
adữl
i
ệuxuất
theo yêu cầu.
 đượcbầu chọn: elected
 đượcbầu chọn đểgi
ữ nhi
ệm kỳ
chưahết hạn: elected to fill unexpired
term
 đượcbổnhi
ệm gi
ữ chứcchot
ớikỳ
cuộct
ổng t
uyển cử kết
i
ếp:
appointed to serve until next general
election
 đượcđềnghị
: proposed
 đượcgửiquamạng đi
ện t
ử:
transmitted electronically
 đượcl
uậtpháp cho phép:
authorized by law

 đương chức: in office
Xin Xem Thêm: chứcvụ, ngườigi
ữchức,
vănphòng chính phủ, công chức
Ví Dụ: Thịt
r
ưởngđã sửađổichương
trình nghịsựchonhi
ệm kỳđương chức
thứhai
.(Example: The mayor revised
his agenda for his second term in
office.)
 đường dâykhẩn đểbáo vềsựgian
lận: fraud hotline
 đường dâykhẩn báo vềsự gi
an
lận cho cử t
r
i
: voter fraud hotline
 đương ki
m đượcbổnhi
ệm: appointed
incumbent
 đương nhi
ệm: incumbent
 đường r
anh gi
ới
: boundary line
 duyệtxétvềcuộct
ổng t
uyển
cử: general election review

Xin Xem Thêm: phán xét mất năng
lực trí tuệ
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G
 gạch bỏ: strike out
 gập: fold
 gập mỗil
áphi
ếu: fold each ballot
 gây quỹ: fundraising
 ghết
hượng nghịvi
ện: senate seat
 ghết
r
ong chí
nh quyền: seat of
government
 ghết
r
ong hạvi
ện: house seat

inactive voter registration
 ghi danh củaphân khu bầu cử:
precinct register
 ghidanh đểbầu cử:registering to
vote
 ghidanh quat
hư: register by mail
 ghidanh quat
hư: registration-bymail
 ghi danh tạibưu đi
ện: postal
registration
 ghidanh t
heo chí
nh đảng: party
enrollment
 ghidanh l
úct
r
ước: prior registration

 ghế/chân trong quận: county seat

 ghidanh,đăng ký(danh t
ừ):
registration

 ghi danh: register

 ghidanh,đăng kýt
ham gi
a: enroll

 ghi danh bỏ phi
ếu: register to vote

 ghi thêm, bổ sung ngườiứng cử;
việcbầu chongườikhông có t
ên
trong danh sách bầu cử: write-in

 ghi danh bỏ phi
ếu: voter registration
 Ghi Danh Bỏ Phi
ếu EZ: EZ Voter
Registration
Xin Xem Thêm: ghi danh bỏphi
ếu,ghi
danhđểbỏphi
ếu
Ví Dụ: ThủTụcGhiDanhCửTr
iEZ (
EZ
Voter Registration) mớichophépngười
dân ghi danh bỏphi
ếut
r
ựct
uyến.
(Example: The new EZ Voter Registration
allows individuals to register to vote
online.)
 ghi danh bỏ phi
ếu mộtcách gi
an
lận: fraudulently registering to vote
 ghi danh cho ứng cử vi
ên: candidate
registration
Xin Xem Thêm: ghi danh tranh cử,ứng
cửvi
ên, chấpnhậnt
r
anhcử
 ghi danh cử t
r
ikhông có hi
ệu l
ực:

 ghi trựct
i
ếp: direct recording
 ghi trựct
i
ếp quamạng đi
ện t
ử
(DRE): direct recording electronic
(DRE)
 gia hạn,kéo dài: extension
Đị
nhNghĩ
a: Ví dụnhư"
t
hờigi
an gia
hạn"hoặc"
gi
ahạngi
ờbỏphi
ếu.
"
 gi
aiđoạn hộiđủ đi
ều ki
ện: qualifying
period
 giảimã: decryption
Đị
nhNghĩ
a: Quá trình chuyểnđổivăn
bảnđượcmã hóa thành vănbảnbình
t
hườngkhôngvi
ếtbằngmậtmã
 gi
ám đị
nh vi
ên quận: county assessor
 giám đị
nh viên thuếcủaquận:
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county tax assessor

 gian lận: fraud

 gi
ám đốc: director

 gian lận (t
í
nh t
ừ): fraudulent

 gi
ám đốcquản lý tài chánh:
comptroller

 gian lận bầu cử: election fraud

 gi
ám đốcquản lý tài chánh: controller
 gi
ám đốcquản lý tài chánh của
tiểu bang: state controller
 gi
ám đốct
ài chánh thành phố:
city controller
 giam giữ t
heo l
uật
:judicial retention
 giám sát song song: parallel monitoring
Ví Dụ:Vănphòng tiếnhành giám sát
song song, kiểm t
r
angẫunhi
ên 100
máy bỏphi
ếuvào ngày bầucửđểbảo
đảm mứckhảtín củacácmáyđó.
(Example: The office conducted parallel
monitoring, randomized testing, of 100
voting machines on election day to
ensure their reliability.)
 giám sát viên: supervisor
 giám sát viên phụ t
r
ách t
uyển cử:
election supervisor
 giám sát viên các cuộct
uyển cử:
supervisor of elections
 giám sát viên quận: county supervisor
 giám thị
: superintendent
 giám thịđị
ahạt
: district superintendent
 giám thịhọckhu: school district
superintendent
 giám thịhọckhu củaquận: county
superintendent of schools
 giám thịkhu họcchánh: school
superintendent
 giám thịt
i
ểu bang: state
superintendent

 giao diện ATI: audio-tactile
interface (ATI)
Đị
nhNghĩ
a: Giao diệncho cửt
r
iđược
thiếtkếđểkhông cầnnhìn đọc lá
phiếu. Âm t
hanhđượcsửdụngđể
truyềnđạtt
hôngtin tớicửt
r
ivà bộ
đi
ềukhiểnt
í
nhnăngnhạychạm cho
phép cửt
r
itruyềnđạtsựl
ựachọncủa
mình qua hệt
hốngbỏphi
ếu
 giao diện t
i
ếp xúcvớicử t
r
iqua
mạng đi
ện tử: electronic voter
interface
Đị
nhNghĩ
a: Hệt
hốngphụt
r
ongđóhệ
thốngbỏphi
ếut
r
uyềnđạtt
hôngt
i
nl
á
phiếuchocửt
r
ibằnghình ảnhvi
deo,
băngâm t
hanhhoặcdạngkhác,đểgi
úp
cửt
r
il
ựachọncácứngcửvi
ên và vấn
đềbằnghànhđộngt
hểchất hoặcbằng
lờinói
.
 giáo khu: parish
 giấychứng nhận ghidanh:
registration certificate
 giấychứng nhận ghidanh bỏ
phiếu: voter registration certificate
 giấychứng nhận t
ình trạng khuyết
tậtvĩ
nh vi
ễn: certificate of
permanent disability
 giấyđềcử: nomination paper
 giấyt
ờ đềcử: nomination papers
 giờgi
ahạn: extended hours
 giờmở cửaquầyphi
ếu: poll
hours
 giữ chức: hold office
 giữ,l
ưu gi
ữ: retain
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 gửil
áphi
ếu quat
hư (động t
ừ):
mail ballots (verb)
 gửilạil
áphi
ếu củaquývị
: returning
your ballot
 gửit
hư xácnhận: confirmation mailing

H
 hạvi
ện: house of representatives
 Hạvi
ện HoaKỳ: U.S. House of
Representatives
 hạvi
ện t
i
ểu bang: state house of
representatives
 haichí
nh đảng,l
ưỡng đảng:
bipartisan
 hainăm mộtl
ần: biennial
 hàm băm: hash
Đị
nhNghĩ
a: Thuậtt
oánsắpxếpmột
chuỗir
ờir
ạccóđộdài bấtkỳt
hành
mộtchuỗir
ờir
ạccóđộdài cốđị
nh
 hàm băm (tự dòcho đến khi nào
có kết quả): hash function
Đị
nhNghĩ
a: Mộtt
í
nhnăngl
i
ên kếtmột
chuỗir
ờir
ạccóđộdài bấtkỳt
hành một
chuỗicóđộdài cốđị
nh.Cáct
í
nhnăng
hashđã đượct
hôngquacócácđặct
í
nh
sauđây:1.(
mộtchi
ều)Khôngt
hểt
í
nh
t
oánđểt
ìm ra mộtt
hôngsốnhậpnào
khớpvớimộtt
hôngsốxuấtđã đị
nh
t
r
ước,và 2. (chị
uđượcvachạm)Không
thểt
í
nht
oánđểt
ìm ra bấtkỳhaidữl
i
ệu
nhậpkhácnhaunào khớpvớidữl
i
ệu
xuấtt
ươngt
ự
 hạn chótghidanh: registration

deadline
 hạn chót bỏ phi
ếu: deadline for
voting
 hệđi
ều hành: operating system
 hệt
hống bầu cử: election system
 hệt
hống bầu cử phân khu bầu cử:
precinct count voting system
Đị
nhNghĩ
a: Hệt
hốngbỏphi
ếuđếm
các lá phiếut
ạiđị
ađi
ểm bỏphi
ếu.Các
hệt
hốngnàyt
hườngki
ểm phi
ếungay
khi lá phiếuđượcbầuvà in ra kếtquả
sau khi kếtt
húct
hờigi
anbỏphi
ếu.
ĐốivớicácmáyDREvà mộtsốl
oại
máy sửdụngl
áphi
ếugi
ấy,cáchệ
thốngnày có khảnăngl
ưut
r
ữt
r
ên
mạngcácl
áphi
ếuđượct
í
nhvà có thể
gửikếtquảt
ớimộtđị
ađi
ểm t
r
ung
ươngquacácmạngvi
ễnt
hôngcông
cộng.
 hệt
hống bỏl
áphi
ếu gi
ấybằng kỹ
thuậtsố: digital paper ballot system
 hệt
hống bỏphi
ếu: voting system
Đị
nhNghĩ
a: Sựkếthợpmáycơkhí
,
đi
ệnt
ửcơkhíhoặcđi
ệnt
ử(
t
r
ongđó
bao gồm phầncứng,phầnmềm và tài
liệuchứngt
ừbắtbuộcđểl
ậpt
r
ình, kiểm
soát và trợgi
úpchi
ếcmáyđó)
,đượcsử
dụngđểtạo các lá phiếu;bầuphi
ếuvà
kiểm phi
ếu;báocáohoặchi
ểnt
hịkết
quảbỏphi
ếu;và duy trì và cung cấpbất
kỳt
hôngt
i
nnào liên quan tớit
hủt
ục
t
hanht
r
a;vàcácphươngt
hứccũngnhư
giấyt
ờchứngnhậnkèm t
heo,đượcsử
dụngđểnhậndiệncác bộphậnhệt
hống
và phiên bảncủahệt
hốngđó;ki
ểm t
r
a
hệt
hốngt
r
onggi
aiđoạnphátt
r
i
ểnvà
bảot
r
ì hệt
hống;l
ưugi
ữhồsơvềcác
sai sót và lỗicủahệt
hống;xácđị
nhcác
t
hayđổicụt
hểvềhệt
hốngsẽđược
thựchi
ệnsaukhihệt
hốngđóhộiđủ
đi
ềuki
ệnl
ầnđầut
i
ên; và cung cấpcác
tài liệuchocửt
r
i(
vídụnhưcáct
hông
báo,hướngdẫn,mẫuđơnhoặcl
áphi
ếu
giấy)
.
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 hệt
hống bỏphi
ếu bằng t
hẻđục
lỗ: punch card voting system
 hệt
hống bỏphiếu bằng l
áphi
ếu
giấy: paper-based voting system
Đị
nhNghĩ
a: Hệt
hốngbỏphi
ếughi
nhậnl
áphi
ếubầu,đếm và kiểm l
ạisố
lá phiếu,sửdụngmộthoặcnhi
ềut
hẻ
lá phiếuhoặcl
áphi
ếugi
ấy.Ver
si
on
1,0 Volume I: Voting System
Performance Guidelines Appendix A:
Glossary A-14
 hệt
hống bỏphi
ếu bằng máyđi
ện
tử: electro-mechanical voting system

kếthợpt
hành một hệt
hốngmộtcách
logic. Máy DRE lậpbảngki
ểm phi
ếu
cho các dữl
i
ệuki
ểm phi
ếuđượcl
ưu
trong thành phầnbộnhớcót
hểt
háo
rờivà trong các bảni
nr
a.Ver
si
on1,
0
Volume I: Voting System Performance
Guidelines Appendix A: Glossary A-9.
 hệt
hống bỏphi
ếu DRE:public
network direct-recording electronic
(DRE) voting system
Đị
nhNghĩ
a: Máy DRE chuyểnthông tin
kiểm phi
ếut
ớimộtđị
ađi
ểm t
r
ung
ươngquamạngvi
ễnt
hôngcôngcộng.

 hệt
hống bỏphi
ếu có màn hình
chạm: touchscreen voting system

 hệt
hống chụp quétki
ểm phi
ếu
củaphânkhu (PCO): precinct
count optical scan system (PCO)

 hệt
hống bỏphi
ếu đi
ện t
ử:
electronic voting system

 hệt
hống đạidi
ện:representation
system

Đị
nhNghĩ
a: Hệt
hốngbỏphi
ếuđi
ệntử
là mộthoặcnhi
ềut
hi
ếtbịkếthợp,sử
dụngmộtbộphậnđi
ệnt
ửchomộthoặc
nhiềuchứcnăngsauđây:t
r
ình bày lá
phiếu,t
hunhậnphi
ếubầu,ghil
ạil
á
phiếu,và kiểm phi
ếu.DREl
à hệt
hống
bỏphi
ếuđi
ệnt
ửkếthợpvềmặtchức
năngvàcơhọc,cungcấpcảbốnchức
năngđi
ệnt
ửt
r
ongmộtchi
ếcmáy.Hệ
thốngquétquang(
haycòn gọil
à
Mar
ksense)
,t
r
ongđócửt
r
iđánhdấul
á
phiếugi
ấybằngmộtdụngcụđánhdấu
vàsauđóbỏl
áphi
ếugi
ấyvào trong
máy kiểm phi
ếul
àmáyđi
ệnt
ửmột
phần,t
r
ongđól
áphi
ếugi
ấycóchức
năngt
r
ình bày, thu nhậncácl
ựachọn
bỏphi
ếuvà ghi chép lạil
áphi
ếu.Hệ
thốngquétquangsửdụngmộtt
hi
ếtbị
đánhdấul
áphi
ếu,t
hêm mộtbộphận
đi
ệnt
ửt
hứnhì cho các chứcnăngt
r
ình
bày lá phiếuvà thu nhậnl
áphi
ếu.
 hệt
hống bỏphi
ếu điện t
ử ghit
r
ực
tiếp (DRE): direct recording electronic
(DRE) voting system
Đị
nhNghĩ
a: Hệt
hốngbỏphi
ếuđi
ệnt
ử
sửdụngcáct
hành phầnđi
ệnt
ửchocác
chứcnăngt
r
ình bày lá phiếu,t
hunhận
lá phiếubầuvà kiểm phi
ếu,được

Xin Xem Thêm: cửt
r
i
,hạvi
ện
 hệt
hống đểcử t
r
icót
hể xác
minh việcbầu cử củamình: voterverifiable
Xin Xem Thêm: hồsơki
ểm t
r
acó
thểxácnhậnđượccủacửt
r
i
Đị
nhNghĩ
a: Mộtt
í
nhnăngcủahệ
thốngbỏphi
ếu,t
ạocơhộiđểcửt
r
i
xác nhậnr
ằngcácl
ựachọnt
r
ên lá
phiếucủahọđượcghil
ạiđúng,t
r
ước
khi lá phiếuđóđượcbầu.
 HệThống GhiTr
ên GiấyCó Thể
Xác Nhận ĐượccủaCử Tr
i
(VVPRS): Voter-Verified Paper Record
System (VVPRS)
 hệt
hống hi
ển t
hịhồsơ t
r
ên gi
ấy:
paper record display unit
 hệt
hống ki
ểm phi
ếu:vote counting
system
 hệt
hống ki
ểm phi
ếu t
r
ungương:
central count voting system
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Đị
nhNghĩ
a: Hệt
hốngbỏphi
ếuđểki
ểm
lá phiếut
ừnhi
ềuphânkhut
ạimộtđị
a
đi
ểm t
r
ungương.Cácl
áphi
ếubầuđược
đưavàohệt
hốngl
ưut
r
ữbảomậtt
ạiđị
a
đi
ểm bỏphi
ếu.Cácl
áphi
ếuđượcl
ưut
r
ữ
vàđượcchuyểnhoặcgửit
ớimộtđị
a
đi
ểm ki
ểm phi
ếut
r
ungương,l
àđị
ađi
ểm
sẽl
ậpbáocáovềsốphi
ếubầu.
 hệt
hống theo dõi giấyt
ờ khibầu
VVPT: voter-verified paper trail (VVPT)
 hệt
hống xácmi
nh quyt
r
ình kiểm
tra giấyt
ờVVPAT: voter-verified
paper audit trail (VVPAT)
 Hệt
hống Mar
ksense: Marksense
Đị
nhNghĩ
a: Hệt
hốngghil
ạicácl
áphi
ếu
quaphươngt
hứcđánhdấuvào các ô trả
lờiquiđị
nht
r
ên mộthoặccảhaimặt
củat
hẻl
áphi
ếuhoặcmộtl
oạtt
hẻ.Các
hệt
hốngMar
ksensecót
hểsửdụngmáy
chụp quét quang điện hoặcbộcảm bi
ến
t
ươngt
ựđểđọcl
áphi
ếu.Cũngcòn được
gọil
à chụp quét quang.
 Hệt
hống Mar
ksenseOpt
ech:
Marksense Optech
 hệt
hống ngưng hoàn t
oàn:
catastrophic system failure
Đị
nhNghĩ
a: Hoàn toàn mấtmộthoặc
nhiềuchứcnăng,vídụnhưmấthoặc
hỏngcácdữl
i
ệubỏphi
ếukhông thể
phụchồiđượchoặchỏngpi
nkèm sẵn
củabộnhớdễbị
ếnđổi
.
 hệt
hống nộibộ,hệt
hống chọn đại
biểu nộibộ:caucus system
 hệt
hống quản l
ýbầu cử:election
management system
Đị
nhNghĩ
a: Tậphợpcácchứcnăngxử
lý và cơsởdữl
i
ệut
r
ong mộthệt
hống
bỏphi
ếu,t
r
ongđóđị
nhnghĩ
a,phátt
r
i
ển
vàl
ưugi
ữcáccơsởdữl
i
ệuvềcuộcbầu
cử,xácđị
nhcáckháini
ệm vềbầucửvà
thiếtl
ậpcácchứcnăng,đị
nhdạngl
á
phiếu,đếm l
áphi
ếu,t
ổnghợpvà báo
cáo kếtquả,vàl
ưugi
ữt
hôngt
i
nvềquá

trình thanh tra. Version 1,0 Volume
I: Voting System Performance
Guidelines Appendix A: Glossary A10
 hệt
hống quétchụp quang đi
ện:
optical scan system
Xin Xem Thêm: Quét chụp quangđi
ện
Accu-vote, các lá phiếuquétchụp bằng
quangđi
ện
Đị
nh Nghĩ
a: Hệt
hốngghil
ạicácl
áphi
ếu
quaphươngt
hứcđánhdấuvào các ô trả
lờiquiđị
nht
r
ên mộthoặccảhaimặt
củat
hẻl
áphi
ếuhoặcmộtl
oạtt
hẻ.Hệ
thốngquangđi
ệnchụpvà kiểm phi
ếu,
t
hườngl
à lá phiếugi
ấy,bằngcáchchụp
quét lá phiếuđóvà chuyểnhóanội
dung. Cũngcòn đượcgọil
à Marksense.
Ví Dụ: Hệt
hốngchụpquétquangđi
ện
đọcvà lậpbảngki
ểm phi
ếu,t
hườngl
à lá
phiếugi
ấy,bằngcáchchụpquétl
á
phiếuvà diễngi
ảinộidung.(Example:
An optical scan system reads and
tabulates ballots, usually paper ballots,
by scanning the ballot and interpreting
the contents.)
 hệt
hống t
heo dõi và báo cáo đi
ện t
ử
(ERTS): electronic reporting and tracking
system (ERTS)
 hiến chương:charter
 hiến chương đượcđềnghị
:proposed
charter
Xin Xem Thêm: đềnghị(
độngt
ừ)
,
đềnghị(
danht
ừ)
 hiến chương t
hành phố:city charter
 hiến chương t
ựt
r
ị
:home rule
charter
Xin Xem Thêm: tựt
r
ị
 hiến pháp:constitution
 hiến pháp (t
í
nh t
ừ):constitutional
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 hiến pháp t
i
ểu bang:state constitution
 hiện t
ại
:current
 hiển t
hị
: display
 Hiệp HộiQuốcGi
aCácGi
ám Đốc
Tuyển Cử củaTi
ểu Bang (NASED):
National Association of State Election
Directors (NASED)
 Hiệp HộiQuốcGi
acácTổng Tr
ưởng
Tiểu Bang (NASS):National
Association of Secretaries of State
(NASS)
 hình ảnh l
áphi
ếu:ballot image
Xin Xem Thêm: hồsơbỏphi
ếu
Đị
nhNghĩ
a: Hồsơđượct
ạor
aqua
mạngchot
ấtcảcácl
áphi
ếubầucủa
mộtcửt
r
i
.
Ví Dụ: Hình ảnhl
áphi
ếul
à hồsơghi
lạit
ấtcảcác lựachọnbỏphi
ếucủa
mộtcửt
r
i
.(Example: A ballot image is
a record of all votes cast by a single
voter.)
 hình thứcghidanh,mẫu đơn ghi
danh: registration form
 hình thứcl
áphi
ếu:ballot configuration
Đị
nhNghĩ
a: Mộtbộcác vòng tranh cử
cụthểđượcxuất hiện trên lá phiếuở
mộtphânkhubầucửnhấtđị
nh,t
hứt
ự,
danh sách các vịt
r
íghit
r
ongl
áphi
ếu
cho mỗivòng tranh cửvà phầnl
i
ên kết
tên củacácứngcửvi
ên vớicácvịt
r
íghi
trong lá phiếu.
 hồ sơ:record
Xin Xem Thêm: hồsơcông khai, hồsơ
trên giấy,máyghil
áphi
ếu,hồsơbỏ
phiếu

dù là dạngđi
ệnt
ử,gi
ấyhayl
à dạng
khác. Cũngđượcgọil
à hình ảnhl
á
phiếukhidùng đểnóit
ớicácl
áphi
ếu
đi
ệnt
ử.
 hồ sơ lưu vĩ
nh vi
ễncủa cá nhân:
individual permanent record
 hồ sơcông khai
:open records
 hồ sơcử t
r
i
:voter files
 hồ sơđi
ện t
ử: electronic record
 hồ sơghidanh:registration records
 hồ sơghil
ựachọn củacử t
r
ivề
mộtdự l
uật
:measure register
Đị
nhNghĩ
a: Hồsơphảnảnh tổngsố
phiếubầut
huậnvà chốngđốivớimột
vấnđềcụt
hểt
r
ongl
áphi
ếu.Bảnghi
nàyđượct
ạor
akhimỗil
áphi
ếuđược
gửiđit
r
ên hệt
hốngDREhoặckhichữ
kýđi
ệnt
ửđượct
ạor
a từvi
ệcchuyển
đổil
áphi
ếugi
ấyđã bầuđượcđọcvà
ghi lạimộtcáchhợpl
ý.
 hồ sơki
ểm t
r
at
hông t
i
n cử t
r
icó
thểxácmi
nh được: voter-verifiable
audit record
Đị
nhNghĩ
a: Hồsơdễđọc đượci
nra về
tấtcảcácl
ựachọncủacửt
r
i
,được
cung cấpchocửt
r
iđểxem và kiểm
soát độchí
nhxác
 hồ sơphi
ếu bầu đi
ện t
ử:electronic
cast vote record
Đị
nhNghĩ
a: Bảnđi
ệnt
ửcủahồsơghi
chép vềlá phiếubầu.
 hồ sơt
heo dõi trên giấy:paper trail
 hồ sơt
r
ên gi
ấy:paper record
Xin Xem Thêm: hình ảnhl
áphi
ếu,hồ
sơbỏphi
ếu

 hồ sơbỏphi
ếu: cast vote record
Đị
nhNghĩ
a: Hồsơcốđị
nhcủat
ấtcảcác
lá phiếudomộtcửt
r
it
ạor
a,cho

Đị
nhNghĩ
a: Hồsơl
áphi
ếubầubằng
giấycót
hểđượcxácnhậnt
r
ựct
i
ếpbởi
mộtcửt
r
i
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Ví Dụ: Hồsơt
r
êngi
ấychophépcửt
r
i
xác nhậnl
áphi
ếubầucủamình.
(Example: A paper record allows voters
to verify their cast ballot.)
 hồ sơt
r
ùng l
ặp: duplicate records
 hồ sơ sơlược vềứng cử vi
ên:
candi
dat
e’
spr
of
i
l
e
 hồ sơ,nộp,l
ập hồ sơ(động t
ừ):file
 hoàn tất
,đầyđủ: complete
Ví Dụ: 1. hoàn tấtđơnghidanhbỏ
phiếu;2.saukhiđã hoàn tấtvi
ệcbỏ
phiếu.
.
.
;3.cóhướngdẫnđầyđủvề
cách thứcbỏphi
ếu.
.
.(Example: 1.
complete a voter registration form; 2.
after you have completed voting...; 3.
the complete instructions on how to
vote are available...)
 hoàn thành thủ t
ụcbỏ phi
ếu của
quý vị
: finalize your vote
 hoạtđộng t
r
anh cử củavi
ên chức
dân cử:el
ect
edof
f
i
ci
al
’
scampai
gn
activity
 hộiđồng:council
 hộiđồng vi
ếtl
áphi
ếu:ballot board
 hộiđồng khu:borough council
 hộiđồng l
ập pháp: assembly
 hộiđồnggiám sát quận:county
board of supervisors
 hộiđồnggiáo dục: board of
education
 hộiđồngquận:county council
 hộiđồngquận hạt
:district assembly
 hộiđồng t
hành phố:city council
 hộiđồng t
hịtrấn: town council
 hộiđồng t
hành phố quận,hộiđồng

đị
ahạt
:council district
Xin Xem Thêm: hộiđồng
 hộiđồng ủyvi
ên: board of
commissioners
 hộiđủ đi
ều ki
ện:qualified
 hộiđủ đi
ều ki
ện:qualify
Xin Xem Thêm: hộiđủđi
ềuki
ệnbỏ
phiếu,t
ình trạnghộiđủđi
ềuki
ệncủa
cửt
r
i
 hộiđủ đi
ều ki
ện: eligible
 hộiđủ đi
ều ki
ện bỏphiếu: eligible
to vote
 hộiđủ đi
ều ki
ện ghidanh:
qualification to register
Xin Xem Thêm: hộiđủđi
ềuki
ệnbỏ
phiếu,t
ình trạnghộiđủđi
ềuki
ện
củacửt
r
i
 hộinghị
:convention
 hộinghịquốcgi
ađềcử t
ổng
thống: national presidential
nominating convention
 hơn năm mươiphần t
r
ăm,đasố:
simple majority
Xin Xem Thêm: đasố,t
i
ếnhành
mộtcuộcbầucử,t
r
úngcử
Ví Dụ: Đểkếhoạchđềnghịđóđược
thông qua, phảicóđasốphi
ếubầu,
nghĩ
al
àhơnmộtnửasốphi
ếubầuhợp
lệủnghộ.(Example: A simple
majority, more than half of the valid
votes cast, is required for the
proposition to pass.)
 hỏng:spoil
Xin Xem Thêm: lá phiếubịhỏng,
hanging chad, bỏphi
ếuquánhi
ều
 hộp an t
oàn: secure receptacle
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Đị
nhNghĩ
a: Hộpđểl
ưugiữcácbản
kiểm t
r
ahồsơbằnggiấycủaVVPAT.
 hộp đượcdán kí
n:sealed container
 hợp l
ệ:valid
 hợp pháp hóa: legalize
Xin Xem Thêm: đượct
hành lậphợp
pháp,đượcquyếtđị
nhhợppháp

 hủybỏ vi
ệcghidanh:cancellation
of registration
 hủybỏ vi
ệct
r
anh cử:withdrawal of
candidacy

I

 hợp t
hứchóa,ban hành: enact
 huấn l
uyện của các viên chứcbầu
cử:election officials training

 in ra giấy: paper printout

 hướng dẫn: instructions

 in, phát hành (in ra lá phiếu),
bầu phiếu:issue (to issue a vote)

Xin Xem Thêm: hướngdẫnvềl
áphi
ếu,
hướngdẫncáchbỏphi
ếu,hướngdẫn
bỏphi
ếu
 hướng dẫn bỏ phi
ếu bằng chữ nổi
Braille: Braille voting instructions
 hướng dẫn cách sử dụng máybỏ
phiếu:instructions on how to use the
voting machine
Xin Xem Thêm: trợgi
úpbỏphi
ếu,yêu
cầuhướngdẫnvàđượchướngdẫnvề
cách sửdụngmáybỏphi
ếuhoặcđi
ền
lá phiếugi
ấy

K
 kếhoạch đềnghị
:proposition
Xin Xem Thêm: đềnghị(
độngt
ừ)
,
đềnghị(
danht
ừ)

 hướng dẫn cho cử t
r
ibỏ phi
ếu
tạm:provisional voter instructions

 kếhoạch đềnghịcủat
i
ểu bang:
state proposition

 hướng dẫn,cácquiđị
nh hướng
dẫn: guidelines

 kếhoạch đềnghịvềt
r
áiphi
ếu:
bond proposition

Xin Xem Thêm: chính sách

 kèm theo, gửikèm: enclose

Ví Dụ: Tiểubangcócácquiđị
nhhướng
dẫnt
ổngquátvềt
hủt
ụcđi
ềuhành
các cuộcbầucử.(Example: The state
provides general guidelines for
administering elections.)

 kéo xuống,cuộn l
ướt
: scroll

 hủybỏ:cancel
 hủybỏ,bãi bỏ: repeal

Xin Xem Thêm: bỏphi
ếuquamạng
đi
ệnt
ử,bỏphi
ếubằngcáchchạm vào
màn hình
Ví Dụ: Các cửt
r
isửdụngphí
m mũit
ên
chỉxuốngđểcuộnl
ướtqua lá phiếu.
(Example: Voters use the down arrow
key to scroll through the ballot.)
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 kếthợp,hòa giải
:reconcile
Đị
nh Nghĩ
a: Ví dụ"kếthợphồsơt
r
ên
giấyvớihồsơđi
ệnt
ử"và "kếthợpcác
lá phiếubịt
ừchốivớicửt
r
ibịt
ừchối
.
"
 kếtquả: results
 kếtquảbầu cử: election results
 kếtquảbầu cử đượcchứng nhận:
certified election results
 kếtquảbầu cử sơbộ: primary results
 kếtquảbầu cử t
oàn tiểu bang:
statewide election results
 kếtquảquyếtđị
nh chung cuộc:
run-off results
 kếtt
húcghidanh: close of registration
 khảnăng có t
hểsử dụng được,
tính năng sử dụng: usability
Đị
nhNghĩ
a: Hiệuquả,năngsuấtvà
mứcđộhài lòng mà mộtnhóm người
sửdụngnhấtđị
nhcót
hểđạtđượckhi
tiếnhành nhữngcôngvi
ệcnhấtđị
nh
trong mộtmôit
r
ườngcụt
hể.Tí
nh
năngsửdụngt
r
ongbầucửcónghĩ
al
à
cửt
r
icókhảnăngbỏphi
ếuhợpl
ệmột
cách nhanh chóng, không có sai sót,
và tin chắcr
ằngnhữngl
ựachọnhọđã
đưar
at
r
ongl
áphi
ếuđã đượcghil
ại
chính xác. Thuậtngữnày còn có nghĩ
a
l
àt
í
nhnăngsửdụngcủavi
ệccàiđặt
và hoạtđộngcủamáybỏphi
ếut
ạiđị
a
đi
ểm bỏphi
ếu.
 khảnăng ki
ểm t
r
a: audit capacity
 kháng cáo: appeal
Xin Xem Thêm: thủt
ụckhángcáo
Ví Dụ: Ứngcửvi
ên kháng cáo quyết
đị
nhcủat
òa án ủng hộkếtquảbầu
cử.(Example: The candidate appealed
the court's decision upholding the
election results.)

 kháng cáo (tính từ):appellate
 khe khẩn cấp: emergency slot
 khi nhận được: upon receipt
 khiếm di
ện:absent
Xin Xem Thêm: cửt
r
ikhi
ếm di
ện
 khiếm t
hị
: visually impaired
 khiếm t
hí
nh: hearing impaired
Xin Xem Thêm: các cửt
r
ikhuyếtt
ật
,
ĐạoLuậtNgườiMỹKhuyếtTật(
ADA)
,
tình trạngt
àn tật
 khiếu nại
,đòi yêu sách: claim
 khiếu nạichí
nh t
hức: formal
complaint
Xin Xem Thêm: mẫuđơnt
r
ình bày lo
ngạicủacửt
r
i
Ví Dụ: Cửt
r
inộpđơnkhi
ếunại
chính thức.(Example: The voter
filed a formal complaint.)
 khiếu nạicủacử t
r
i
: voter complaint
 khiếu nạihành chánh: administrative
complaint
 khó khăn,phản đối
,t
hách t
hức:
challenge
 khóa mậtmã: cryptographic key
Đị
nhNghĩ
a: Giá trịđượcsửdụng
đểki
ểm soátcáchoạtđộngl
i
ên
quan tớimậtmã, ví dụnhưmở
khóa, mã hóa, tạor
achữkýhoặc
xác nhậnchữký.
 khoá mậtmã đốixứng:
symmetric (secret) encryption
algorithm
Đị
nhNghĩ
a: Các hệt
hốngmã sốsử
dụngcùng mộtmậtkhẩuđểmã hóa
và giảimã.
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 không bầu (hoặckhông đibầu,
hoặcđimà không bầu - khác với
phiếu t
r
ắng):abstain
 không bịép buộchayđedọa:
free from coercion or intimidation
Xin Xem Thêm:ĐạoLuậtDânQuyền
năm 1964
Ví Dụ: Khi có mặtt
ạiquầyphi
ếu,cửt
r
i
sẽkhôngbịépbuộchayđe dọa.
(Example: A voter's experience at the
polls should be free from coercion or
intimidation.)

contest
 không t
heo chí
nh đảng:non-partisan
Xin Xem Thêm: cuộcbầucửkhông
t
heochí
nhđảngnào, chứcvụkhông
t
heochí
nhđảngnào, thuộcchí
nhđảng
 không đòi quyền bỏphi
ếu ở nơi
khác: not claim the right to vote
elsewhere
 không tuân hành: noncompliance
 khu: borough
 khu bầu cử: election precint

 không bịgi
am t
r
ong t
ù hoặc
đượct
ạm t
hakhiphạm t
r
ọng t
ội
:
not be in jail or on parole for a felony
conviction
 không bỏ phi
ếu t
r
ong t
r
ang này:
do not vote on this page
 không có đi
ều nào ở t
r
ên: none of
the above
 không đượcghidanh: unenrolled
 không đượcphép: unauthorized
 không hoạtđộng,không l
àm việc:
inactive
 không hộiđủ đi
ều ki
ện: disqualification
 không hộiđủ đi
ều ki
ện: disqualifying
 không hộiđủ đi
ều ki
ện: ineligible
 không hộiđủ đi
ều ki
ện,bịl
oạivì
không hộiđủ đi
ều ki
ện: disqualify
 không, mấthi
ệu l
ực:void
 không cầ
ncho biếtl
ýdo: no excuse
is required

 khu họcchánh: school district
 khu họcchánh t
hành phố:
municipal school district
 khu họcchánh t
r
ung học: high
school district
 khu kiểm phi
ếu (VTD):vote
tabulation district (VTD)
 khu kiểm t
r
a,đị
ađi
ểm ki
ểm t
r
a:
test deck
 khu vựcbỏ phi
ếu: voting area
 khu vựccó mộtdân bi
ểu đạidi
ện:
single-member district
 khu vựccó nhi
ều đạidi
ện: multimember district
Xin Xem Thêm: khu vực/
quận,t
hành
viên
 khu vựccó t
hẩm quyền pháp l
ý:
jurisdiction
Xin Xem Thêm: phân khu, khu
vực/
quận

 không phân biệtđốixử,không kỳ
thị
: nondiscriminatory

 khu vựccó t
hẩm quyền pháp l
ý
công cộng: public jurisdiction



 khu vựcđạidi
ện t
i
ểu bang: state

không phản đối
,không t
r
anh:no
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representative district
 khu vựcki
ểm phi
ếu khi
ếm diện
trung ương: central absentee precinct
Đị
nhNghĩ
a: Trung tâm bỏphi
ếukhiếm
diệnởphân khu (CAP) là mộtphânkhu
đượct
hi
ếtl
ậpt
ạikhut
òa án hoặct
òa
nhà công cộngkháct
ạimộtquậnhoặc
thành phốđểnhận,đếm và ghi lạil
á
phiếubầukhi
ếm di
ệntrong quậnhoặc
thành phốđó.
 khu vựcpháp l
ý: judicial district
 khu vựcquận: county district
 khu vựcquốchội
: congressional
district
 khu vựcquốchộit
hứ xx: xx th
assembly district

 kiểm phi
ếu: tabulate
 kiểm phi
ếu (danh t
ừ): tabulation
Xin Xem Thêm: đếm,l
ậpbảng
kiểm phi
ếu,ki
ểm phi
ếu
Đị
nhNghĩ
a: Qui trình đếm t
ổngsố
lá phiếu.
 kiểm phi
ếu bằng t
ay: manual
tabulation of ballots
 kiểm phi
ếu t
r
ung ương: central
count
 kiểm phi
ếu vào buổit
ốicho
cuộc bầu cử:election night
tabulation
Xin Xem Thêm: kếtquảbầucử,kết
quả

 Khu Vựcsố xx: xx th District
 khu vựct
hượng nghịvi
ện: senate
district
 khu vựct
hượng nghịvi
ện t
i
ểu
bang: state senate district
 Khu VựcThượng Vi
ện số xx: xx th
Senate District
 khu vựct
òa án: magisterial disctrict
 khu, hẻm: ward
 khuyếtt
ật
: handicapped
Xin Xem Thêm: ĐạoLuậtNgườiMỹ
KhuyếtTật(
ADA)
,xel
ăncót
hểr
avào
được,cửt
r
ikhuyếtt
ật

 kiểm t
r
a: inspection
Xin Xem Thêm: thanh tra viên, thanh
tra viên tuyểncử,ki
ểm t
r
abằng
cách quan sát
Đị
nhNghĩ
a: Việcki
ểm t
r
abảnt
hiếtkế
sảnphẩm,sảnphẩm,quit
r
ình hoặcvi
ệc
lắpđặtvàxácđị
nht
ình trạngphù hợp
vớicácquiđị
nhcụt
hể,hoặcphù hợpvới
cácquiđị
nht
ổngquátdựat
r
ên phán xét
chuyên môn. Việcki
ểm t
r
amộtqui
trình có thểbaogồm ki
ểm t
r
anhânl
ực,
cơsởvậtchất
,côngnghệvàphương
pháp thựchi
ện.Ver
si
on1,
0 Volume I:
Voting System Performance Guidelines
Appendix A: Glossary A-12
 kiểm t
r
a: test

 khuyếtt
ậthoặcbệnh t
ậtvĩ
nh vi
ễn:
permanently ill or disabled

Xin Xem Thêm: phươngphápki
ểm t
r
a,
chươngtrình kiểm t
r
a

 kiểm phi
ếu: canvass

Đị
nhNghĩ
a: Qui trình vậnhành kỹ
thuật
,baogồm vi
ệcxácđị
nhmộthoặc
nhiềuđặcđi
ểm củamộtsảnphẩm,qui

Đị
nhNghĩ
a: Tậphợpkếtquảbỏphi
ếuvà
hợpt
hứchóakếtquảđó,lậpcơsở
cho kếtquảchí
nht
hứccủamộtphân
khu chính trị
.

trình hoặcdị
chvụnhất đị
nht
heomột
thủt
ụcđượcấnđị
nh. Version 1,0
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 Kiểm Tr
aCấu Hình (PCA): Physical
Configuration Audit (PCA)
Đị
nhNghĩ
a: Thủt
ụcki
ểm t
r
acủamột
phòng kiểm chứngđượccôngnhận,
t
r
ongđóviệc so sánh các bộphậncủa
hệt
hốngbỏphi
ếuđượct
i
ếnhành kiểm
tra chứngnhậnvớicáct
hôngsốkỹ
thuậtcủahãng buôn và xác nhậnr
ằng
các chứngt
ừđã nộphộiđủcácyêu cầu
chứngnhậncủaquốcgi
a.Baogồm
chứngki
ếnvi
ệct
hi
ếtl
ậphệt
hốngkhả
t
hiđểbảođảm rằngsựchứngnhậndựa
trên các bộphậnđã đượcki
ểm chứng
 kiểm t
r
ađểchứng nhận: certification
testing
Xin Xem Thêm: kiểm t
r
at
ình trạng
tuân hành
Đị
nhNghĩ
a: Qui trình kiểm t
r
ađược
thựchi
ệnt
heocáct
hủt
ụcchứngnhận
củat
i
ểubanghoặcquốcgi
ađểxác
nhậnr
ằnghệt
hốngbỏphi
ếut
uânt
hủ
đúngcácyêucầu.
Ví Dụ: Hệt
hốngbỏphi
ếunàyđã qua
thủt
ụcki
ểm t
r
achứngnhậnbắtbuộc
củat
i
ểubangđểđượcsửdụngt
r
ong
cuộcbầucửnày. (Example: This voting
system has gone through the required
state certification testing for use in this
election.)
 kiểm t
r
achứng nhận t
oàn quốc:
national certification testing
Đị
nhNghĩ
a: Kiểm t
r
avà kiểm chứng
mộthệt
hốngbỏphi
ếuđểxácđị
nh
xem hệt
hốngđócót
uânt
heocácqui
đị
nhvềhi
ệusuấtvàcácquiđị
nhkhác
trong các tiêu chuẩnchứngnhậncủa
tiểubangvà các thông sốquiđị
nh
riêng củahệt
hốngđóhaykhông.
 kiểm t
r
ađộcl
ập: independent
testing
 kiểm t
r
ahail
ần: double-check

 kiểm t
r
ahệt
hống bỏ phi
ếu:
voting system testing
Đị
nhNghĩ
a: Kiểm t
r
avà kiểm nghiệm
mộthệt
hốngbỏphi
ếuđượcđi
ệnt
oán
hóa bằngcácháp dụngcácphươngpháp
kiểm nghi
ệm đểxácđị
nhxem hệt
hống
đócót
uânt
heocácyêucầut
r
ongQui
Đị
nhHướngDẫnvềHệThốngBỏPhi
ếu
TựNguyện(
Vol
unt
ar
yVot
i
ngSyst
em
Guidelines) và các thông sốkỹt
huậtcủa
chính hệt
hốngđóhaykhông.
 kiểm t
r
akhảnăng sử dụng,kiểm
t
r
at
í
nh năng sử dụng:
usability testing
Đị
nhNghĩ
a: Gồm các loạtphương
pháp kiểm t
r
acácht
hứcnhữngngười
sửdụngđí
ch thựctương tác vớihệ
thốngnhưt
hếnào khác vớicác
phươngphápphânt
í
ch,nhưki
ểm t
r
a
khảnăngcót
hểsửdụng.
 kiểm t
r
al
áphi
ếu mẫu:inspect a
sample ballot
 kiểm t
r
al
ại
,t
áichứng nhận:
recertification
Đị
nhNghĩ
a: Việctái kiểm,và có thể
tái xét nghiệm mộthệt
hốngbỏphi
ếu
đã đượcđi
ềuchỉ
nhsaukhinhậnđược
chứngnhậncủat
i
ểubangvà/hoặc
quốcgi
a.Mụcđí
ch củavi
ệcnàyl
àđể
xácđị
nhxem hệt
hốngđượcđi
ều
chỉ
nhcòn tuân theo các qui đị
nhhay
không.
 Kiểm t
r
at
hựcdụng t
hông số cấu
hình: Functional Configuration Audit
(FCA)
Đị
nhNghĩ
a: Xác nhậnkỹcàng mỗi
chứcnăng hệt
hốngvà tậphợpcác
chứcnăngđượct
r
ình bày trong hồsơ
củahãng bán. FCA xác nhậnsựchí
nh
xác và toàn vẹn củacẩm nanghướng
dẫncửt
r
i
,cáct
hủt
ụcvậnhành, các
thủt
ụcbảot
r
ì, và các thủt
ụcki
ểm t
r
a
đểphát hiệnl
ỗicủahệt
hốngđó.
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 kiểm t
r
at
í
nh hợp l
ývà chính xác
(L&A): logic and accuracy (L&A) testing
Xin Xem Thêm: tiêu chuẩnt
ốit
hi
ểuvề
mứcđộchí
nhxáccủahồsơ,mứcđộ
chính xác củacáchệt
hốngbỏphi
ếu,
mứcđộchí
nhxáccủadữl
i
ệu
Đị
nhNghĩ
a: Kiểm t
r
acáct
hôngsố
thiếtl
ậpcủamáyki
ểm phi
ếut
heođị
nh
nghĩ
abầucửmớiđểbảođảm r
ằngnội
dung phảnảnhđúngcuộcbầucửđang
tổchức(
vídụnhưcácvòng tranh cử,
các ứngcửvi
ên, sốngườisẽđượcbầu
chọn,dạngl
áphi
ếu)và tấtcảcácvịt
r
í
bỏphi
ếucót
hểđượcbỏphi
ếuchosố
ứngcửvi
ên tốiđahộiđủđi
ều,ki
ện
cũngnhưđểbảođảm r
ằngkếtquả
đượcki
ểm phi
ếuvà báo cáo mộtcách
chính xác.
Ví Dụ: Các viên chứct
uyểncửt
i
ến
hành thủt
ụcki
ểm t
ra lô gíc và mứcđộ
chính xác củacácmáybỏphi
ếuđể
bảođảm r
ằngkếtquảt
huđượcsẽ
đượcbáocáovà lậpbảngmộtcách
chính xác. (Example: Election officials
conduct logic and accuracy testing of
voting machines to ensure results are
accurately tabulated and reported.)
 kiểm t
r
at
í
nh năng: functional test
Đị
nhNghĩ
a: Thủt
ụckhám ki
ểm t
r
ađể
xác nhậnhoặchợpt
hứchóavi
ệchoàn
thành mộtt
í
nhnănghoặcmột
loạtcáct
í
nhnăng.
 kiểm t
r
at
ình trạng hộiđủ đi
ều
kiện: qualification testing
Đị
nhNghĩ
a: Việcki
ểm chứngvà kiểm
tra hệt
hốngbỏphi
ếudomộtcơquan
kiểm chứngđộcl
ậpđã đượcNASED
chứngnhậnđểxácđị
nhxem hệt
hống
đócót
uânt
heocácyêucầuvềhi
ệu
suấthoạtđộngvà các yêu cầukhác
dựat
r
ên các tiêu chuẩnchứngnhận
củaquốcgi
avà các thông sốkỹt
huật

riêng củahãng bán.
 kiểm t
r
at
ình trạng phù hợp với
quiđị
nh: conformance testing
Xin Xem Thêm: kiểm t
r
achứngnhận
Đị
nhNghĩ
a: Quá trình kiểm t
r
amột
phươngt
hứcápdụngsovớicácđi
ều
kiệnquiđị
nht
r
ongmộthoặcnhi
ều
tiêu chuẩn.Kếtquảki
ểm t
r
at
ình trạng
t
uânhànht
hườngl
à kếtquảđạthoặc
khôngđạtyêu cầu,cót
hểbaogồm
báo cáo vềcácvấnđềgặpphảit
r
ong
khi thi hành. Cũngcòn đượcgọil
à
kiểm t
r
achứngnhận.
Ví Dụ: Hệt
hốngbỏphi
ếuđượcchứng
nhậncho sửdụngsaukhiđã thành
công hoàn tấtt
hủt
ụcki
ểm t
r
at
ình
trạngt
uânhành theo quiđị
nh.
(Example: The voting system was
certified for use after it successfully
completed conformance testing.)
 kiểm t
r
avi
ệcchấp nhận:
acceptance testing
Đị
nhNghĩ
a: Kiểm t
r
ahệt
hốngbỏ
phiếuvà các bộphậncủahệt
hốngđó
docơquant
i
ếnhành bầucửmuavà
thựchi
ệnvi
ệcki
ểm t
r
a(
t
hườngbằng
cách mô phỏngsửdụng)nhằm bảo
đảm hệt
hốngđượcgiao đúngt
heo
yêu cầumuabán và hoạtđộngt
ốt
,và
bảođảm rằnghệt
hốngnàyđược
chứngnhậnvàđúngnhưloạihàng đã
đặtmua
 kiểm t
r
avi
ên liên bang: Federal
examiner
Xin Xem Thêm: quan sát viên của
liên bang
 kiến nghị
: petition
 kiến nghịbổ sung: supplemental
petition
 kiến nghịđềcử: nominating petition
 kiến nghịgốc,ki
ến nghịban đầu:
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original petition

 kỹt
huậtvi
ên củaphân khu bầu
cử: precinct technician

 kiến nghịmi
ễn nhi
ệm: recall petition
 kiến nghịt
i
ên khởi
: initiative petition
Xin Xem Thêm: dựl
uậtt
i
ên khởi
 kiểu dạng l
áphi
ếu: ballot style

L

Xin Xem Thêm: kiểudángcủal
áphi
ếu
Ví Dụ: Dạngl
áphi
ếumà quý vịnhận
đượcsẽt
ùy thuộcvàonơicưngụcủa
quý vị
.(Example: The ballot style you
receive will be determined by your
place of residence.)
 kim chỉ
,dấu chỉ
: pointer
 kỳbầu cử sơ bộ kí
n: closed primary
Đị
nhNghĩ
a: Cuộcbầucửsơbộ, trong
đócáccửt
r
inhậnđượcl
áphi
ếuchỉ
ghi tên các ứngcửvi
ên tranh cửcho
chứcvụt
r
ongchí
nhđảngmà các cửt
r
i
đócól
i
ênkết
. Tạimộtsốt
i
ểubang,
cũngcót
hểcócáccuộct
r
anhcử
không liên hệ chí
nhđảngvà các vấn
đềvềl
áphi
ếu.Tr
ongmộtsốt
r
ường
hợp,cácchí
nhđảngcót
hểchophép
các cửt
r
ikhôngl
i
ên kếtbỏphi
ếu
trong cuộcbầucửsơbộcủađảng
mình.
 ký tên đơn xi
n: sign your application
 ký tên: sign
Xin Xem Thêm: ký tên vào mẫuđơn,
ký tên vào đơnxi
n
Ví Dụ: Sẽcónhữngbảng hiệuhướng
dẫnl
ốivào củađị
ađi
ểm bỏphi
ếu;
t
r
ướct
i
ên phảikýt
ên vào sổquầy
phiếu.(Example: There will be signs
indicating the entrance to the polling
place; you must first sign the poll
book.)
 ký tên vào mẫu đơn: sign the form

 lá phiếu: ballot
Xin Xem Thêm: lá phiếuâm t
hanh,
hình ảnhl
áphi
ếu,l
áphi
ếuvi
deo,gi
ao
diệnbỏphi
ếuđi
ệnt
ử.
Đị
nhNghĩ
a: Hình thứct
r
ình bày chính
thứcchot
ấtcảcác vòng tranh cửđược
quyếtđị
nht
r
ongmộtcuộcbầucửcụ
thể.Ver
si
on1,
0Vol
umeI
:Vot
i
ng
System Performance Guidelines
Appendix A: Glossary A-5
 lá phiếu bằng âm t
hanh: audio
ballot
Đị
nhNghĩ
a: Lá phiếut
r
ongđócói
n
mộtl
oạtcácchứcvụđểcungcấp
cho cửt
r
idướidạngnóichứkhông
phảil
à dạngvi
ết
.
 lá phiếu bầu chọn t
ấtcảcácứng
cử vi
ên cùng mộtchí
nh đảng:
straight party ballot
 lá phiếu bầu cóđi
ều ki
ện; lá phiếutạm
thời
:provisional ballot
 lá phiếu bầu quat
hư: vote by
mail ballot
 lá phiếu bầu quat
hư (danh t
ừ):
mail ballots (noun)
Xin Xem Thêm: t
hư
 lá phiếu bịhỏng: spoiled ballot
Đị
nhNghĩ
a: Lá phiếuđã bầu,nhưngsẽ
khôngđượct
í
nh

 kỹt
huậtbỏ phi
ếu: voting technology
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 lá phiếu bịl
ỗi
: defective ballot
 lá phiếu bịt
ừ chối
: rejected ballot
 lá phiếu dạngbướm,l
áphi
ếu bắt
chéo: butterfly ballot
Xin Xem Thêm: các dạngl
áphi
ếu
 lá phiếu chí
nh t
hức:official ballot
 Lá phiếu cho cử t
r
iphụcvụ l
i
ên
bang: Federal Services ballot
 lá phiếu có đi
ều ki
ện,l
áphi
ếu t
ạm:
provisional ballot

mạngđi
ệnt
ửđểki
ểm phi
ếu.
 lá phiếu đượct
í
nh: counted ballot
Đị
nhNghĩ
a: Lá phiếuđượcxửl
ývà
đượct
í
nht
r
ongt
ổngsốphi
ếubầucho
các ứngcửvi
ên và các dựl
uật
 lá phiếu ghit
hêm ứng cử vi
ên
không có tên trong danh sách:
write-in ballot
 lá phiếu gi
ấy: paper ballot
 lá phiếu gi
ớihạn: limited ballot
Xin Xem Thêm: lá phiếu,dạngl
áphi
ếu

Xin Xem Thêm: lá phiếubịphảnđối
,l
á
phiếut
ạm,bỏphi
ếut
ạm
Đị
nhNghĩ
a: Lá phiếuđượccungcấpcho
nhữngngườinóir
ằnghọghidanhbỏ
phiếuvà hộiđủđi
ềuki
ệnbỏphi
ếu
nhưngt
ình trạnghộiđủđi
ềuki
ệnhoặc
tình trạngghidanhkhôngt
hểxácnhận
đượckhihọt
ớit
ậnnơiđểbỏphi
ếu.Sau
khiđã bỏphi
ếu,cácl
áphi
ếuđóphải
đượct
áchkhỏicácl
áphi
ếukhácvà
khôngđượcđưavàoki
ểm phi
ếuchot
ới
sau khi xác nhậnđượct
ình trạnghộiđủ
đi
ềuki
ệncủacửt
r
iđó.Tạimộtsốkhu
vựcphápl
ý,l
áphi
ếunày còn đượcgọil
à
lá phiếucót
uyên thệ.
 lá phiếu đã bầu: voted ballot
Đị
nhNghĩ
a: Lá phiếucót
ấtcảcácl
ựa
chọncủacửt
r
ivàđã đượcbầu.
 lá phiếu đã đi
ền,đánh dấu:
marked ballot
Xin Xem Thêm:đánhdấu/đi
ền,đi
ền
trong phầnđã qui đị
nh
 lá phiếu đã đượcbầu (danh t
ừ),
bỏ phi
ếu, bầu phi
ếu (động t
ừ):
cast ballot
Xin Xem Thêm: lá phiếu
Đị
nhNghĩ
a: Lá phiếuđã đượccửt
r
ibỏ
vào trong thùng phiếuhoặcgửiqua

 lá phiếu hợp l
ệ: valid vote
Đị
nhNghĩ
a: Bầut
ừmộtl
áphi
ếuhoặc
hình ảnhl
áphi
ếuhợpl
ệt
heol
uật
pháp tiểu bang
 lá phiếu khẩn cấp: emergency
ballot
 lá phiếu khi
ếm di
ện: absentee
ballot
Xin Xem Thêm: bỏphi
ếukhiếm di
ện
Đị
nhNghĩ
a: Lá phiếubầucủamộtcử
tri không thểđí
cht
hâncómặtt
ạiđị
a
đi
ểm bỏphi
ếut
r
ongNgày BầuCử.
 Lá phiếu khi
ếm di
ện cho ứng cử
vi
ên đượcbổ sung t
ên củal
i
ên
bang (FWAB): Federal Write-in
Absentee Ballot (FWAB)
 lá phiếu khi
ếm di
ện đượcđại
diện: proxy absentee ballot
 lá phiếu không đượcbầu:
abandoned ballot
Đị
nhNghĩ
a: Lá phiếumà cửt
r
ikhông
bỏvào thùng phiếuhoặckhôngghi
nhậnl
àđã bỏphi
ếut
r
ên máy DRE
t
r
ướckhir
ờiquầyphiếu.
 lá phiếu không đượcchấp nhận:
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non-accepted ballots
 lá phiếu không đượct
hừanhận:
challenged ballot
Xin Xem Thêm: lá phiếut
ạm
Đị
nhNghĩ
a: Lá phiếuđượccungcấp
cho nhữngngườinóir
ằnghọghidanh
bỏphi
ếuvà hộiđủđi
ềuki
ệnbỏphi
ếu
nhưngt
ình trạnghộiđủđi
ềuki
ệnhoặc
tình trạngghidanhkhôngt
hểxác
nhậnđượckhihọt
ớit
ậnnơiđểbỏ
phiếu.Saukhibỏphi
ếu,cácl
áphi
ếu
này phảiđượct
áchr
i
êng khỏicácl
á
phiếukhácvàkhôngđượcđưavào
kiểm phi
ếucho
đếnkhi tình trạnghộiđủđi
ềuki
ện của
cửt
r
iđóđã đượcxácnhận.Mi
chi
gan
l
àt
r
ườnghợpngoạil
ệ. Tiểubangnày
quiđị
nhcửt
r
iphải hộiđủđi
ềuki
ện
t
r
ướckhil
áphi
ếuđượccấp.
Ví Dụ: Cửt
r
iđượccấpmộtl
áphi
ếu
khôngđượct
hừanhận"vì không thể
xác nhậnđượct
ưcáchbỏphi
ếucủacử
t
r
iđó. (Example: The voter was
provided a challenged ballot since his
eligibility to vote could not be
determined.)
 lá phiếu kí
n: secret ballot
 lá phiếu mẫu: sample ballot
 lá phiếu mẫu chí
nh t
hức: official
sample ballot
 lá phiếu mi
ễn nhi
ệm: recall ballot
 lá phiếu mi
ễn nhi
ệm: recall vote
 lá phiếu đồng hạng: tie vote
 lá phiếu quavi
deo:video ballot
Xin Xem Thêm: lá phiếu,dạngl
áphi
ếu
Đị
nhNghĩ
a:Giao diệnbỏphi
ếuđi
ện
tử,hi
ểnt
hịcáct
hôngt
i
nvềl
áphi
ếuvà
hướngdẫnbỏphi
ếudướidạnghình ảnh
video.

Ví Dụ:Lá phiếuvi
deonghĩ
al
à một
giao diệnbỏphi
ếuđi
ệnt
ử,t
r
ongđócó
thông tin vềl
áphi
ếuvàcáchướngdẫn
bỏphi
ếubằnghình ảnhvi
deo.
(Example: Video ballot refers to an
electronic voter interface which
presents ballot information and voting
instructions as video images.)
 lá phiếu quétchụp bằng quang
điện: optical scan ballots
Xin Xem Thêm: Quét chụp quangđi
ện
Accu-vote, hệt
hốngquétchụp quang
đi
ện
 lá phiếu t
hành phố:municipal ballot
 lá phiếu t
hayt
hế: alternative ballot
 lá phiếu t
i
ểu bang: state ballot
 lá phiếu t
r
ưng cầu dân ý: referendum
vote
 lá phiếu t
r
ùng lập: duplicate ballot
 lá phiếu t
ừ nướcngoài: overseas ballot
 lá phiếu t
uyển cử: election ballot
 lá phiếu vềkếhoạch đềnghị
:
proposition ballot
Xin Xem Thêm: đềnghị(
độngt
ừ)
,đề
nghị(
danht
ừ)
 lá phiếu,bỏphi
ếu: vote
Xin Xem Thêm: bỏphi
ếu,bầuphi
ếu,bỏ
lá phiếu
 l
àm gi
án đoạn t
i
ến t
r
ình bầu cử:
interruption of the voting process
 lập chương t
r
ình bầu cử: election
programming
Đị
nhNghĩ
a: Qui trình trong đócác
viên chứct
uyểncửhoặcnhữngngười
đượcủynhiệm sửdụngphầnmềm của
hệt
hốngbỏphi
ếuđểđị
nhhình lá
phiếuchomộtcuộcbầucửcụt
hể.
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 lập pháp,l
àm luật
: legislative
 lấyt
hẻcử t
r
ir
a: remove your voter
card
 lấyt
hẻt
r
uycập r
avà trảl
ạicho
nhân viên quầyphi
ếu: remove the
access card and return it to a poll
worker
 lệphínộp đơn: filing fees
 lệnh bầu cử: election order
 lệnh t
òa cho rằng mộtngườicó
năng l
ựct
r
ít
uệđểr
ahầu t
oà:
courts competency order
 lị
ch bầu cử sơbộ: primary calendar
 lị
ch t
r
ình bầu cử: election calendar
 Liên bang: Federal

office
 lỗi
,t
r
ụct
r
ặc: malfunctions
 lựachọn: make a choice
 lựachọn: option
 lựachọn: select
Ví Dụ: Lựa chọnt
ên củaứngcửvi
ên mà
quý vịmuốnbầu. (Example: Select the
name of the candidate you wish to vote
for.)
 lựachọn (động t
ừ): choose
 lựachọn (danh t
ừ): selection
 lựachọn (động t
ừ): make your selection
 luật
: law
 luậtbầu cử: election law

 Li
ên Đoàn Nữ Cử Tr
i
: League of
Women Voters

 luậtđị
nh: statute

 Li
ên Đoàn Nữ Cử Tr
iQuốcGi
a:
National League of Women Voters

Xin Xem Thêm: luật
, bắtbuộc,qui
đị
nhbắtbuộc,

 liên kếtchí
nh đảng: party affiliation

Ví Dụ: Dựl
uậtcóchữkýsẽt
r
ở
thành luậtđị
nh. (Example: The signed
bill will become a statute.)

Xin Xem Thêm: sựl
i
ên kết
,t
hayđổivề
liên kếtchí
nht
r
ị
 liên kếtđảng chí
nh t
r
ị
: political
party affiliation
Xin Xem Thêm: chí
nhđảng,chỉđị
nh
chí
nhđảng,ưut
i
ênchí
nhđảng
 loạibỏ (mộtứng cử vi
ên): removal
(of a candidate)
 loại
,loạibỏ (ứng cử vi
ên): remove
(a candidate)

 luậthi
ện hành: current law
 Luậtl
i
ên bang: Federal law
 luậtsư quận: county attorney
 l
ưỡng vi
ện: bicameral
 l
ưu hành: circulate
 l
ưu t
r
ữt
r
ên mạng đi
ện t
ử: electronic
storage

Xin Xem Thêm: lấyt
hẻt
r
uycậpr
a,
lấyt
hẻcửt
r
ir
a
 lờit
uyên thệ: oath
 lờit
uyên thệnhậm chức: oath of
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M

vào, hệt
hốngbỏphi
ếucómàn hình
chạm vào
 mang theo giấyt
ờ nhận dạng:
bring identification
 mậtmã: cryptography

 mã hóa: encryption
Xin Xem Thêm: mậtmã và giảimã
Đị
nhNghĩ
a: Qui trình bảovệt
hôngt
i
n
bằngcáchchuyểnt
ừdạngvănbản
t
hôngt
hườngsangdạngmậtmã nhằm
mụcđí
chbảomậthoặcgi
ữkí
nt
hông
tin.
Ví Dụ: Các hệt
hốngbỏphi
ếusửdụngmã
sốđểbảomậtt
hôngt
i
nvềcuộcbầucử.
(Example: Voting systems use
encryption to secure election
information.)
 mã kiểm t
r
asai sót: error correcting
code
Đị
nhNghĩ
a: Hệt
hốngmã hóa cho
phép kiểm t
r
acácdữl
i
ệuđượcđọc
hoặcchuyểnđổiđểxem cósaisóthay
không, và nếupháthi
ệnđược,sẽđi
ều
chỉ
nhcácsaisótnày.
 mã nguồn: source code
 mã số công khai
: public key
Đị
nhNghĩ
a: Phầncôngkhaicủamột
cặpmã sốkhôngđốixứng,t
hường
đượcsửdụngđểxácnhậncácchữký
đi
ệnt
ửhoặcmã hóa dữl
i
ệu.
 mã số r
i
êng: private key
Đị
nhNghĩ
a: Phầnbímậtcủamộtmã
sốkhôngđốixứng,t
hườngđượcsử
dụngđểkýchữkýđi
ệnt
ửhoặcgiải
mã dữl
i
ệu.
 màn hình chạm: touch screen
Xin Xem Thêm: máy có màn hình chạm
vào, máy bỏphi
ếucómàn hình chạm

Xin Xem Thêm: giảimã, mã hóa
Đị
nhNghĩ
a: Phươngphápbaogồm các
nguyên tắc,phươngt
hứcvà cách thức
đểt
r
uyềnt
ảidữl
i
ệunhằm chegi
ấunội
dung ngữnghĩ
acủadữl
i
ệuđó,ngăn
ngừavi
ệcsửdụngt
r
áiphép,ngănngừa
việct
hayđổinhữngdữl
i
ệunày mà
không bịpháthiện,t
hi
ếtl
ậpt
í
nhxác
thựcchocácdữl
i
ệut
r
ên.
Ví Dụ: Việcsửdụnghệt
hốngmã sốl
à
cầnt
hi
ếtđểbảovệdữl
i
ệucủacuộcbầu
cửt
r
ánhcáct
r
ườnghợppháhoạihoặc
sửdụngt
r
áiphép.(Example: The use of
cryptography is necessary to protect the
election's data from unauthorized use or
sabotage.)
 mặtsau: reverse side
 mẫu: form
 mẫu đơn ghidanh củacử t
r
ibằng
thư: mail-in voter registration form
 mẫu đơn ghidanh quat
hư: registration
by mail form
 mẫu đơn t
hắcmắccủacử t
r
i
: voter
concern form
 mẫu đơn xi
n: application form
 mẫu đơn xi
n bỏphi
ếu khi
ếm diện:
absentee application form
 mâu thuẫn gi
ữacácdự l
uật
:
conflict between measures
 mẫu khait
uyên thệ: sworn
statement form
Xin Xem Thêm: bảnchứngt
hệ,t
uyên
thệvà ký tên
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 máy: machine
Xin Xem Thêm: máy bỏphi
ếu,máybỏ
phiếuđi
ệnt
ử,máybỏphi
ếucócần
đi
ềukhi
ển
 máy bỏ phi
ếu: voting machine
Xin Xem Thêm: dụngcụbỏphi
ếu
Đị
nhNghĩ
a: Các bộphậncơkhí
,đi
ện
cơkhívàđi
ệncủamộthệt
hốngbỏ
phiếumà cửt
r
isửdụngđểxem l
á
phiếu,chobi
ếtcácl
ựachọncủamình,
và xác minh các lựachọnđó.Tr
ong
mộtsốt
r
ường
hợp,máybỏphi
ếucũngt
i
ếpnhậnl
á
phiếubầuvà kiểm phi
ếu.

Đị
nhNghĩ
a: Bấtkỳhệt
hốngnào sử
dụngmộtbộphậnđi
ệnt
ử.Từnày
t
hườngđượcsửdụngđểnóit
ớicác
DRE.
 máy chụp quét
: scanner
 máy chụp quétl
áphi
ếu: ballot
scanner
Đị
nhNghĩ
a: Loạimáyđượcsửdụngđể
đọcdữliệul
ựachọncủacửt
r
it
ừl
á
phiếugi
ấyhoặct
hẻl
áphi
ếu.
 máyđếm l
áphi
ếu: ballot counter
Đị
nhNghĩ
a: Qui trình trong thiếtbị
bỏphi
ếuđểđếm l
áphi
ếubầut
r
ong
mộtcuộcbầucử.

 máy bỏ phi
ếu Aut
oMARK:
AutoMARK voting machine

 máy ghi lá phiếu:vote recorder

 máy bỏ phi
ếu có cần đi
ều khi
ểncơ
khí: mechanical lever voting machine

 máy ghi trựct
i
ếp: direct
recording equipment

Đị
nhNghĩ
a: Loạimáyghit
r
ựct
i
ếpcác
lựachọncủacửt
r
it
hôngquacácbộ
đi
ềuchỉ
nhvậnhành nhờcầnđi
ều
khiểncơkhísangmộtcơchếki
ểm
phiếumà không cầnsửdụngmộtl
á
phiếut
hực.
 máy bỏ phi
ếu có cần đi
ều khi
ển:
lever voting machine
Xin Xem Thêm: máy bỏphi
ếu,máybỏ
phiếucócầnđi
ềukhi
ểncơkhí
 máy bỏ phi
ếu có màn hình chạm:
touchscreen voting machine
Đị
nhNghĩ
a: Máy bỏphi
ếusửdụngmàn
hình đi
ệnt
oánđểhi
ểnt
hịlá phiếuvà
cho phép cửt
r
ichobi
ếtcácl
ựachọncủa
mình bằngcáchchạm vào nhữngnơiấn
đị
nht
r
ên màn hình.
 máy bỏ phi
ếu đi
ện t
ử: electronic
voting machine
Xin Xem Thêm: máy bỏphi
ếu,hệt
hống
bỏphi
ếu,đi
ềuchỉ
nhđộnétr
õ củal
á
phiếu,bỏphiếuđi
ệnt
ử

 máy giám sát và máy kiểm soát
thiếtbị
: monitor and device controller
 máy kiểm phi
ếu: tabulating equipment
 máy kiểm phi
ếu: tabulator
 máy móc, dụng cụ: equipment
Xin Xem Thêm: dụngcụbỏphi
ếu,
máy bỏphi
ếu
 máy móc, thiếtbị
: device
Đị
nhNghĩ
a: Bộphậntính năngt
hi
hành tổnghợpcácnhi
ệm vụđượcgi
ao
phó.
 máy/thiếtbịđi
ền l
áphi
ếu: marking
device
 miễn: exempt
 miễn nhi
ệm: recall
Xin Xem Thêm: cuộcbầucửmi
ễn
nhiệm,l
áphi
ếumi
ễnnhi
ệm,t
hủt
ục
miễnnhi
ệm
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 mở,công khai
: open
Xin Xem Thêm: cuộcbầucửsơbộ
công khai, hồsơcôngkhai
 môit
r
ường vận hành: operational
environment
Đị
nhNghĩ
a: Tấtcảcácphầnmềm,
phầncứng(
t
r
ongđóbaogồm cảcơsở
vậtchất
,đồt
i
ếpl
i
ệuvàđồđạc)
,t
ài
liệu,chứngt
ừ,và giao diệnđượcsử
dụngbởinhânvi
ên tuyểncử,nhân
viên bảot
r
ì, nhân viên quầyphi
ếuvà
cửt
r
i
,cầnt
hi
ếtchocáchoạtđộngcủa
máy bỏphi
ếu.
 mộtcách hợp pháp: legally
 mù: blind
Xin Xem Thêm: khuyếtt
ật
,ngườikhuyết
tật
,hướngdẫnbỏphi
ếubằngchữnổi
Braille

 ngân khố t
i
ểu bang: state treasury
 Ngân quỹt
ùy nghi sử dụng của
liên bang: Federal Discretionary
Funds
 nghành hành pháp: executive
branch
 nghành lập pháp: legislative
branch
 ngành t
ư pháp: judicial branch
 Ngày Bầu Cử;ngày bầu cử:
Election Day; election day
 ngày hếthạn,ngàyđáo hạn: due
date
 ngày lễhợp pháp: legal holiday
 ngàyt
háng năm si
nh: birthdate

 mực: ink

 nghịđị
nh đồng t
huận: consent
decree

 mụcbỏphi
ếu quat
hư: vote by mail
section

 nghịquyết
,cách gi
ảiquyết(danh
từ): resolution

 mứcđộ chí
nh xáccủadữ l
i
ệu: data
accuracy

 nghịsĩHoaKỳ: U.S. congressman

Xin Xem Thêm: tiêu chuẩnt
ốit
hi
ểuvề
mứcđộchí
nhxáccủahồsơ,mứcđộ
chính xác củacáchệt
hốngbỏphi
ếu,
kiểm tra lô-gíc và mứcđộchí
nh xác

N

 nghịsĩHoaKỳ: United States
congressman
 nghịsĩ
,dân bi
ểu: congressman
 nghịviên phụtrách tổ chức: whip
 nghịviện t
i
ểu bang: state assembly
 nghĩ
avụ công dân: civic duty
 ngoài tiểu bang: out-of-state
 ngôn ngữ: language

 nam ủyvi
ên hộiđồng t
hành phố: city
councilman
 nêu ra, đềr
a,công bố:set forth
 ngân khố: treasury

Xin Xem Thêm: thông dị
ch,t
r
ợgi
úp
ngôn ngữ,cáccưdânsửdụngngôn
ngữt
hi
ểusố
 ngườicùng tranh cử: running mate
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Xin Xem Thêm: ứng cửvi
ên, tranh
cử,chi
ếndị
chvậnđộngt
r
anhcử

voters
 Ngườit
ự do chủ nghĩ
a:Libertarian

 ngườiđạidi
ện: representative
Đị
nhNghĩ
a: (
1)Ngườiđượcchọnđể
đạidi
ệnhoặcbỏphi
ếut
haychongười
khác hoặct
haymặtchomộtnhóm.
(2) Mộtt
hành viên trong HạVi
ện,nghị
việnt
hấphơnt
r
ongQuốcHội.
 ngườiđềnghị
,ủng hộ: proponent
 ngườiđibầu hộiđủ đi
ều ki
ện:
qualified voter
 ngườiđòi yêu sách, ngườixácnhận,
nguyên đơn: claimant
 ngườiđượcbổ nhi
ệm: appointee
Xin Xem Thêm: bổnhi
ệm, sựbổnhi
ệm
Ví Dụ:Ngườiđượcbổnhi
ệm t
huộc
đảngt
hiểusố.(Example: The
appointee belonged to the minority
party.)
 ngườiđượcđềcử: nominee
 ngườiđượcbổ nhi
ệm vềchứcvụ
chính trị
: political appointee
 ngườighidanh bỏ phi
ếu l
ần đầu t
i
ên
first-time registrant
 ngườigi
ữ chức: office holder
 ngườikếnhi
ệm: successor
 ngườikhuyếtt
ật
: persons with
disabilities

 Người ủng hộ chếđộ liên bang:
Federalist
 ngườivận động bầu cử:
electioneer
 ngườivận động chí
nh t
r
ị
: lobbyist
 ngườiphản đối
,không t
hừanhận:
challenger
 nguyên lý đếm l
áphi
ếu: ballot
counting logic
Đị
nhNghĩ
a: Nguyên lý phầnmềm xác
đị
nhkếthợpcácl
ựachọncủacửt
r
i
hợpl
ệvà không hợpl
ệt
r
ên mộtl
á
phiếuấn đị
nh vàxácđị
nht
ổngsốl
ựa
chọnbỏphi
ếut
r
ongmộtcuộcbầucử
cụthể
.
 nhà lãnh đạo đasố: majority leader
 nhà lãnh đạo t
hi
ểu số: minority
leader
 nhà lãnh đạo đasố củat
hượng
viện tiểu bang: state senate
majority leader
 nhà lãnh đạo đasố t
hượng nghịvi
ện:
senate majority leader
 nhà lập pháp: legislator
 nhà lập pháp củat
i
ểu bang: state
legislator

 ngườil
àm chứng: witness

 nhậndạng cử t
r
i
, căn cướccủacử t
r
i
(ID): voter identification (ID)

 ngườil
ưu hành: circulator

 nhận dạng,danh t
ánh: identification

 ngườiquan sátquầyphi
ếu: poll
watcher

 nhãn lá phiếu: ballot label

 ngườit
huộcchí
nh đảng: partisan

 nhân vi
ên đi
ều khi
ển máy: machine
operator

 ngườit
r
ợ gi
úp cử t
r
i
: assistant of

 nhân viên ghi danh: registrar
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 nhân viên ghi danh cử t
r
i
:registrar of
voters
 nhân viên ghi danh bầu cử: election
registrar
 nhân viên ghi danh cử t
ổng quát
:
general registrar

Ví Dụ:Đạol
uật
,nhưđượct
uchí
nh,
hếthạnvàonăm sau. (Example:
The act, as amended, expires next
year.)
 nơibỏ phi
ếu: polling place
nơi chỉđị
nh đểbỏphi
ếu: polling
place assignment

 nhân viên phụ t
r
ách vềvi
ệcbỏ
phiếu t
r
ên máyđi
ện t
oán: computer
judge

 nơicư ngụ đểbỏ phi
ếu:
residence for voting

 nhân viên quầyphi
ếu: poll worker

 nốimũit
ên: connect the arrow

 nhân viên thu thuế: tax collector

 nộiquivềhạnh ki
ểm đạo đức:
code of conduct

 nhân viên thu thuếcủaquận: county
tax collector
 nhân viên truy thu: collector
 nhập,sự ghivào, sự t
i
ếp nhận: entry
 nhiệm kỳchưahếthạn: unexpired
term
 nhiệm kỳgi
ữ chức: term of office
 nhìn đểki
ểm t
r
a: visually inspected
 nhóm có chung lợií
ch: interest group
Xin Xem Thêm: nhóm dành quyềnl
ợi
đặcbi
ệt
,chứngt
hệt
heonhóm
 nhóm giành quyền l
ợiđặcbi
ệt
:
special interest group
Xin Xem Thêm: ngườivậnđộngchí
nht
r
ị
,
vậnđộngchí
nht
r
ị
,chí
nhđảng
 nhóm vận động chí
nh t
r
ị(danh t
ừ):
lobby (noun)

 nộiquivềhạnh ki
ểm đạo đức
củacácvi
ên chứcdân cử: code
of conduct of elected officials
 nộp đơn bằng mẫu đơn gi
ấy:
filing with paper forms
 nộp đơn ki
ến nghị
: filing petitions
 nộp đơn quamạng đi
ện t
ử: filing
electronically
 nộp đơn t
r
anh cử: file for office
 nộp,gửiđi
: submit
 nữ chủ t
ị
ch: chairwoman
 nữ ủyvi
ên hộiđồng t
hành phố:
city councilwoman

O

 như đượcđềcập: as set out
 như đượcquiđị
nh: as set forth

 ô trống: blank space

 như đượct
u chí
nh:as amended

 ống ngậm/thổidành cho các cử tri
không thểsử dụng màn hình chạm
hoặcbàn phím: sip/puff tube for

Xin Xem Thêm: tu chính hiếnchương,t
u
chính hiếnpháp
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voters who are not able to use the
touch screen or touch pad

 phản đối
,t
r
anh cử: oppose
 phân khu bầu cử: precinct

P
 phân ban: division
 phân khu: subdivision
 phân biệtđốixử,kỳt
hị
:
discrimination
Xin Xem Thêm: ĐạoLuậtDânQuyền
năm 1964
 phân bổ: appropriate
Xin Xem Thêm: phân bổ
 phân bổ cáckhoản t
i
ền đóng góp:
distribution of contributions
 phân phối
: allocate
Xin Xem Thêm: sựchi
atừngphần,
tái phân bổ
Ví Dụ:Ngườit
r
úngcửnhậnđượct
oàn
bộsốphi
ếubầucủaĐạiCửTr
iĐoàn
đượcphânphốicho tiểubangđó.
(Example: The winner receives all of the
Electoral College votes allocated to that
state.)
 phần chekí
n: secrecy cover
 phần cứng: firmware
Đị
nhNghĩ
a: Chươngt
r
ình đi
ệnt
oán
đượcl
ưut
r
ongbộnhớcót
hểl
ậpt
r
ình
đượcvà chỉcókhảnăngđọcdữl
i
ệu,do
đót
r
ởt
hành một phầncốđị
nhcủat
hi
ết
bịđi
ệnt
oánđó.Đượcl
ậpvà kiểm t
r
a
nhưphầnmềm.

Đị
nhNghĩ
a: Phânkhuđi
ềuhành tuyển
cửl
i
ên quan tớimộtkhuvựcđị
al
ýt
i
ếp
gi
áp,đượcsửdụngl
àm căncứđểxác
đị
nhcácvòng tranh cửvà nhữngvấn
đềmà các cửt
r
icưngụhợppháp
trong khu vựcđósẽhộiđủđi
ềuki
ện
đượcbỏphi
ếuquyếtđị
nh.
 phân khu bầu cử củaquận:
county election precinct
 phân khu bỏ phi
ếu: voting
precinct
 phân khu chia tách: split precinct
Đị
nhNghĩ
a: Mộtphânkhucómộtđị
a
đi
ểm bầucử,vídụnhưt
yt
hủycụchoặc
khu họcchánh,cầnt
hêm dạnglá phiếu
bầu.
 phân khu chính trị
: political
subdivision
Đị
nhNghĩ
a: Bấtkỳđơnvịchí
nhphủ
nào, ví dụnhưcácquậnvà thành phố,
khu họcchánh,cáccơquanbảot
ồnvà
ty thủy cục có thẩm quyềnt
ổchứccác
cuộcbầucửchocácchứcvụt
r
ongchí
nh
quyềnhoặcvềcácvấnđềghit
r
ongl
á
phiếu.
 phân khu cho lá phiếu gửibằng t
hư:
mailed ballot precinct
 phần mềm: software
 phần mềm củahệt
hống bỏphi
ếu:
voting system software
Xin Xem Thêm: phầnmềm củahệ
thốngbỏphi
ếul
i
nhhoạt
,phầnmềm
hệt
hốngbỏphi
ếubánt
ĩ
nh,phầnmềm
hệt
hốngbỏphi
ếut
ĩ
nh.
Đị
nhNghĩ
a: Tấtcảcáct
ậpt
i
nkhảthi về
mã sốvà thông sốcấuhình liên quanđể
vậnhành máy bỏphi
ếuđúng cách. Đi
ều
này bao gồm phầnmềm củamột đệtam
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nhân khác, ví dụnhưcáchệđi
ềuhành,
ổđĩ
a,và các công cụquảnl
ýdữl
i
ệu.
Bản1.
0TậpI
:CácQuiĐị
nhHướngDẫn
vềHi
ệuQuảHoạtĐộngcủaHệThống
BỏPhi
ếuBảnTu Chính A: BảnChúGi
ải
A-20
 phần mềm củahệt
hống bỏphi
ếu
bán tĩ
nh: semi-static voting system
software
Đị
nhNghĩ
a: Phầnmềm cót
hểt
hayđổi
theo máy bỏphi
ếucól
ắpphầnmềm
đóhoặct
heochut
r
ình hoạtđộngđã
đượcl
ậpt
r
ình riêng cho mộtcuộcbầu
cửcụthể.
 phần mềm củahệt
hống bỏphi
ếu
tĩ
nh: static voting system software
Đị
nhNghĩ
a: Phầnmềm khôngt
hayđổi
dựat
r
ên cuộcbầucửđượcthựchành
hoặct
hi
ếtbịbỏphi
ếucàiđặtphần
mềm đó,vídụnhưmã sốđi
ềuhành.
 phần mềm hệt
hốngbỏphi
ếu linh
hoạt
: dynamic voting system software
Xin Xem Thêm: phầnmềm củahệ
thốngbỏphi
ếu
Đị
nhNghĩ
a: Phầnmềm t
hayđổidầnqua
thờigi
ansaukhiđã đượccàiđặtvào
máy bỏphi
ếu.
 phần mềm t
r
ợ gi
úp,nhu l
i
ệu t
r
ợ
giúp: support software
Đị
nhNghĩ
a: Phầnmềm gi
úpphát triển,
bảot
r
ì hoặcsửdụngcácphầnmềm
khác, ví dụnhưcáct
r
ình biên soạn,các
chươngt
r
ình tảit
hôngt
i
nvà các tiệní
ch
khác.
 phần nắm t
aycần đục: punch handle
 phần nắp đục: punch cover
 phân t
í
ch đi
ều t
r
aan ni
nh: security
analysis
Đị
nhNghĩ
a: Đi
ềut
r
avềcácl
ỗianni
nh
có thểt
ồnt
ạit
r
ongmộthệt
hốngbỏ

phiếu.Baogồm vi
ệcphânt
í
chphần
mềm,phầncứng,và phầncốđị
nh
củahệt
hống,cũngnhưcáct
hủt
ục
liên quan tớivi
ệcphátt
r
i
ển,t
r
i
ển
khai
,đi
ềuhành và quảnl
ýhệt
hống.
Version 1,0 Volume I: Voting System
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 phần t
óm l
ượccủal
áphi
ếu:ballot
summary
 phần t
r
ình bày vềcácdự l
uậtl
á
phiếucủat
i
ểu bang: description of
state ballot measures
 phán xét mất năng lực trí tuệ:
adjudicated incompetent
 pháp lý, tư pháp: judicial
Xin Xem Thêm: thẩm phán,l
uật
,
nghànht
ưpháp
 pháp lý, hợp pháp: legal
Xin Xem Thêm: luật
,hợppháp hóa
 phạt
:penalty
Xin Xem Thêm: tiềnphạt
,t
uânt
hủ
theo, sựt
uânhành
 phê chuẩn l
uật
: legislative ratification
 phiếu bầu bỏ cho cácứng cử vi
ên
củanhi
ều đảng: split ticket
 phiếu bầu t
ấtcảcácứng cử vi
ên
cùng mộtchí
nh đảng: straight ticket
 phiếu bầu t
hêm ứng cử vi
ên không
có tên trong lá phiếu: write-in vote
 phiếu đasố ở cấp đị
aphương: local
majority vote
 phiếu không đượct
í
nh/không có giá
trị
: residual vote
Đị
nh Nghĩ
a: Tổngsốphi
ếubầukhông
thể t
í
nhchomộtvòng tranh cửcụ
thể.Cót
hểcónhi
ềul
ýdodẫnt
ớicác
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lá phiếukhông có giá trị(
vídụnhưt
ừ
chốibỏphi
ếut
r
ongvòng tranh cử,bỏ
phiếuvượtsốl
ượngchophépt
r
ongmột
vòng tranh cử)
.
 phó, phụ t
á:deputy
 phó: lieutenant
 phó: vice
 phó chủ t
ị
ch hộiđồng: vice chairman

Đị
nhNghĩ
a:Sựđápứngcácquyđị
nh
đã đị
nhr
õ củamộtsảnphẩm,quá
trình, hoặcdị
chvụ.
 phù hợp với
;tuân thủ t
heo: in
compliance with
 phụ t
ál
uậtsư HoaKỳ: assistant
United States attorney
 phụ t
át
hịt
r
ưởng: deputy mayor

 phó thịt
r
ưởng: vice mayor

 phụ t
át
ổng chưởng l
ý: assistant
attorney general

 phó thống đốc: lieutenant governor

 phụ t
r
ách: in charge of

 phó tổng chưởng l
ý:deputy attorney
general

 phụchồi(chứcvụ,quyền l
ợi
):
reinstatement

 phó tổng t
hống: vice president

 phụchồicácquyền: rights
restoration

 phó tổng t
hống: vice presidential
 phong bì bên ngoài: outer envelope

 phụchồiquyền bỏphi
ếu:
restoration of voting rights

 phong bì bên trong: inner envelope

 phương pháp ki
ểm t
r
a: test method

 phong bì chính thức: official envelope
 phong bì đựng lá phiếu: ballot
envelope
 phong bì kín đựng t
hẻl
áphi
ếu
chính thức: official ballot card secrecy
sleeve
 phòng kiểm nghi
ệm hệt
hốngbỏ
phiếu: voting system test laboratory
Đị
nh Nghĩ
a: Phòng kiểm nghi
ệm được
ChươngTr
ình ChứngNhậnPhòng Kiểm
Nghiệm Tình NguyệnQuốcGi
a(
Nat
i
onal
Voluntary Laboratory Accreditation
Program - NVLAP) chứngnhậnl
àcóđủt
ư
cáchđểki
ểm t
r
acáchệt
hốngbỏphi
ếu.
Khi NVLAP hoàn tấtt
hủt
ụcđánhgi
ácủa
phòng kiểm nghi
ệm,Gi
ám ĐốcNI
STsẽ
gửiđềnghịchoEAC đểhoàn thành thủ
tụcchứngnhận.

Đị
nh Nghĩ
a: Qui trình kỹt
huậtcụt
hể
đểt
i
ếnhành kiểm t
r
a.
 phương t
i
ện t
r
ợ gi
úp đặcbi
ệt
(cho ngườikhuyếtt
ật
):accessibility
Xin Xem Thêm: tiếpcận
Đị
nh Nghĩ
a: Cácđặcđi
ểm cót
hểđánh
gi
áđược,t
r
ongđóchobi
ếtt
ình trạng
khảdụng củamộthệt
hốngvà khả
năngsửdụngchongườikhuyếtt
ật
.
Các tình trạngkhuyếtt
ậtt
hườnggặp
nhấtbaogồm nhữngt
ình trạngkhuyết
tậtl
i
ên quan tớit
hịgi
ác,t
hí
nhgi
ácvà
sựđi
đứng, cũngnhưcáct
ình trạngkhi
ếm
khuyếtvềnhậnt
hức.
 phương t
i
ện t
r
uyền t
hông ngoài báo
chí: non-paper media

 phù hợp vớiquiđị
nh:conformance
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Q
 quat
hư: by mail
 quận:county
 quận hạt
: district
 quận hạtbầu cử: election district
Đị
nh Nghĩ
a: Khu vựcđị
al
ýt
i
ếpgi
áp
đượcđạidiệnbởimộtvi
ên chứccông
cử,l
àngườiđượccáccửt
r
ibầuchọn
và hiệncưngụt
r
ongphạm vir
anhgi
ới
củakhuvựcđó. Khu vựcnày có thểl
à
toàn bộmộtt
i
ểubanghayphânkhu
hính trị
,hoặccóthểbaogồm nhiều
phầncủaphânkhuchí
nht
r
ị
.
 quận hạtbầu t
hượng nghịvi
ện
tiểu bang: state senatorial district
 quận hạtt
huộcmột thượng nghị
sĩ
: senatorial district
 quận hạtt
huộct
hượng nghịviện
tiểubang: state senate district
 quản l
ýmã: key management
Xin Xem Thêm: mã khóa riêng, mã
khóa công khai, khóa mậtmã
Đị
nh Nghĩ
a: Các hoạtđộngl
i
ên quan tới
việcxửl
ýcáckhóamậtmã và các thông
sốanni
nhl
i
ên hệkhác (ví dụnhưmật
khẩu)t
r
ongt
oàn bộchukỳcủacácmã
số,t
r
ongđóbaogồm cảvi
ệcl
ập,l
ưut
r
ữ,
thiếtl
ập,nhậpvà xuấtcácmã sốđó,và
zerô hóa.
Ví Dụ: Quảnl
ýmã bao gồm vi
ệcxửl
ý
các khóa mậtmã và các thông sốbảo
mậtkháccól
i
ên quan. (Example: Key
management involves the handling of
cryptographic keys and other related
security parameters.)

 quản l
ýt
hông sốt
hi
ếtl
ập:
configuration management
Đị
nh Nghĩ
a: Qui tắcápdụngchovi
ệc
giám sát cũngnhưchỉdẫnhành chánh
và kỹt
huậtđểxácđị
nhvà ghi chép lại
cácđặcđi
ểm vậtchấtvà chứcnăng
củamộtbộphậncấuhình, kiểm soát
nhữngt
hayđổiđốivớicácđặcđi
ểm
này, ghi lạivà báo cáo tình trạngxửl
ý
và thựchi
ệncáct
hayđổi
,và xác nhận
tình trạngt
uânt
heođúngcácyêu cầu
cụt
hể.
 quản l
ývi
ên củaquận hạt
:district
manager
 quận nơicư ngụ: county of residence
 Quan sát viên củal
i
ên bang:
Federal observer
Xin Xem Thêm: kiểm t
r
avi
ên liên bang
 quan tòa: magistrate
 quản t
r
ịvi
ên phụ t
r
ách t
uyển cử:
elections administrator
 quầybỏphi
ếu: booth
 quầyphi
ếu: poll
Xin Xem Thêm: đị
ađi
ểm bầucử,đị
a
đi
ểm bỏphi
ếu,nơibỏphi
ếu
Ví Dụ: (1) Họđangt
i
ếnhành cuộct
hăm
dò phảnứngcủacửt
r
it
r
ướckhicửt
r
i
rờiquầyphi
ếu.(
2)Cáccửt
r
it
ớicác
quầyphi
ếur
ấtđông.(Example: (1)
They are conducting an exit poll of
voters' reaction. (2) Voters went in large
numbers to the polls.)
 quầybỏphi
ếu: voting booth
 quét chụp bằng quang đi
ện: optical
scan
Xin Xem Thêm: Quét chụpquangđi
ện
Accu-vote, các lá phiếuquétchụpbằng
quangđi
ện,hệt
hốngquétchụpquang
đi
ện
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 quiđị
nh: regulation
Xin Xem Thêm: tuyên cáo, luật
,quiđị
nh
 qui chế,đi
ều l
ệ: rule
Xin Xem Thêm: các qui chếhành chánh
 qui trình xác nhận t
í
nh hợp l
ệ:
validation
Đị
nh Nghĩ
a: Thủt
ụct
hẩm đị
nhmộthệ
thốnghoặcbộphậnt
r
ongquit
r
ình phát
triểnhoặckhikếtt
húcquit
r
ình phát
triểnđểxácđị
nhxem hệt
hốnghoặcbộ
phậnđócóhộiđủcácyêu cầucụt
hể
hay không.
 qui trình kiểm t
r
a,xácnhận:
verification
Đị
nh Nghĩ
a: Thủt
ụct
hẩm đị
nhmộthệ
thốnghoặcphầntửđểđị
nhxem cácsản
phẩm t
r
ongmộtgi
aiđoạnphátt
r
i
ểncụ
thểcóhộiđủcácđi
ềuki
ệnhaykhông
(ví dụnhưcáct
hôngsốkỹt
huật
)được
ấnđị
nhkhibắtđầugi
aiđoạnđó.
Version 1,0 Volume I: Voting System
Performance Guidelines Appendix A:
Glossary A-19
 qui trình thanh tra: audit trail

vùng, quậnhạtt
hành phốt
ựt
r
ị
 QuốcHội
:Congress
 quỹki
ến nghị
: petition fund
 quỹt
uyển cử củat
i
ểu bang: state
election fund
 quỹ,t
ài trợ: fund
 quyền:right
 quyền bỏphi
ếu: right to vote
 quyền bỏphi
ếu: voting right
 quyền hi
ến pháp: constitutional
rights
Xin Xem Thêm: hiếnpháp
 quyền phủ quyết
: veto
 quyếtđị
nh chung cuộc: run-off

R

Xin Xem Thêm: thanh tra/ kiểm t
oán,
kiểm t
oánvi
ên, thủtụct
hanht
r
a
 qui trình thanh tra cho máy ghi trực
tiếp: audit trail for direct-recording
equipment
Đị
nh Nghĩ
a: Tờgi
ấyi
nr
acácl
áphi
ếu
bầu,đượct
ạor
abởicácmáybỏphi
ếu
đi
ệnt
ửghit
r
ựct
i
ếp(
DRE)
,mà các viên
chứct
uyểncửcót
hểsửdụngđểki
ểm
tra chéo tổngsốl
áphi
ếuđượckiểm
phiếuquamạng.
 qui trình thựchi
ện,xử l
ý(động t
ừ):
process
 qui vùng: zoning

 r
i
êng t
ư (t
í
nh t
ừ):private
 rút lại
: withdraw
 rút lại(danh từ): withdrawal
 rút lạiđơn đềcử: withdrawal of
nominating petition

S

Xin Xem Thêm: các qui chếvềquy
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 sản xuất lá phiếu: ballot production

phiếu: electronic poll book

 sắcl
ệnh: ordinance

Xin Xem Thêm: sổghichépcủaquầy
phiếu,t
r
ạm l
ưugi
ữsổsáchghichép
củaquầyphi
ếu

Xin Xem Thêm: luật
,quichế,quiđị
nh
 sắcl
ệnh t
hành phố: city ordinance

 sổghidanh: registration book

 sắp hàng khi các quầyphi
ếu đóng
cửa: in line when the polls close

 sổghidanh củaphân khu bầu
cử: precinct register

 sau bầu cử: post-election

Xin Xem Thêm: sổghit
ên, ký tên

 Sở An Si
nh Xã Hội(SSA): Social
Security Administration (SSA)

Ví Dụ: sổghidanhcủaphânkhubầu
cửcót
hôngt
i
nvềcửt
r
ivàđượcsử
dụngđểnhậndi
ệnngườiđót
ạiquầy
phiếu.(Example: The precinct register
contains the voter's information and is
used to identify him at the polls.)

 Số An Si
nh Xã Hội(SSN):Social
Security Number (SSN)
 sơbộ: primary
Xin Xem Thêm: các hệt
hốngsơbộ,bầu
cửsơbộ,cuộct
ổngt
uyểncửsơbộ
 số chứng chỉghidanh: registration
certificate number
 số công nhận hộiđủ đi
ều ki
ện:
qualification number
Đị
nh Nghĩ
a: MộtsốdoNASED (HiệpHội
QuốcGi
aCácGi
ám ĐốcTuyểnCửTi
ểu
Bang) cấpchomộthệt
hốngđã được
mộtcơquanki
ểm chứngđộcl
ậpđược
công nhậnki
ểm nghi
ệm vềmứcđộđáp
ứngcáct
i
êu chuẩncủahệt
hốngbỏ
phiếu.Vi
ệccấpmộtsốxácnhậnt
ình
trạnghộiđủđi
ềuki
ện,t
r
ongđóchobi
ết
hệt
hốngđót
uânt
heođúngcáct
i
êu
chuẩnquốcgi
a.
 số cử t
r
iđibầu: voter turnout
 số t
ỉl
ệcử t
r
iđibầu: voter turnout
percentages
 số ngườidự:turnout
 sổ củaquầyphi
ếu: poll book
 sơđồ củakhu đị
ahạt
: district map
 sổghichép bằng đi
ện t
ử củaquầy

 sổghit
ên, ký tên: sign-in book
 số nhi
ều: plurality
 sốphi
ếu bầu: election returns
 sốphi
ếu bầuđượccông bố: returns
 sốphi
ếu được bầu: votes cast
 sốphi
ếu cần đểt
hông qua: votes
necessary for adoption
 sốphi
ếu đếm củaphân khu bầu cử:
precinct count
Đị
nh Nghĩ
a: Việcđếm l
áphi
ếungay tại
phân khu bầucửmà các cửt
r
iđã bỏ
phiếu.
 sổ sách t
hanh t
r
anộibộ: internal
audit log
Đị
nhNghĩ
a:Tài liệumà mộtngườicó
thểdễđọcđượcl
ắpđặtsẳntrên máy bỏ
phiếu,dùngđểt
heodõi mọi hoạtđộng
củamáy.Tài liệunày ghi lạimọihoạt
độngdi
ễnr
at
r
ên máy, nêu rõ vềhoạt
độngcũngnhưt
hờiđi
ểm xảyr
asựki
ện
đó
 số ser
i
,số dãy: serial number
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 số vịt
r
í
:position number
 số zi
p code: zip code
 sự ban hành: enactment
 sự bỏphi
ếu,quyền đibầu: suffrage
Xin Xem Thêm: bỏphi
ếu,nềndânchủ
Ví Dụ: Quyềnbỏphi
ếucủacửt
r
i
. (Example: The voter's right of suffrage.)
 sự bổnhi
ệm: appointment
Xin Xem Thêm: bổnhi
ệm, ngườiđượcbổ
nhiệm
Ví Dụ: Hai thành viên sẽđượcbổnhi
ệm
đểgi
ữchứcvụchonhi
ệm kỳhainăm.
(Example: Two of the members shall be
appointed for a term of two years.)
 sự chấp t
huận củacử t
r
i
: voter
approval
 sự chấp t
huận củahộiđồng:
council approval
Xin Xem Thêm: hộiđồng
 sự chỉđị
nh: designation
 sự chi
at
ừng phần: apportionment
Xin Xem Thêm: phân phối
,t
áiphânbổ
Ví Dụ: Sựchi
at
ừngphầnlà quá trình
phân chia sốghết
r
ongHạNghịVi
ệnHoa
Kỳcho50t
i
ểubang. (Example:
Apportionment is the process of dividing
the seats in the U.S. House of
Representatives among the 50 states.)
 sự chí
nh xác: accuracy
Đị
nh Nghĩ
a: (1) Mứcđộphù hợpgi
ữa
mộtphépđol
ườngvớit
i
êu chuẩndành
chophépđođó.(
2)Mứcđộkhớpgi
ữa
kếtquảcủa mộtphépđovớigi
át
r
ịt
hực
củakhốil
ượngcụt
hểl
àđốit
ượngcủa
phépđođó.Độchí
nhxácl
à mộtkhái
niệm đị
nht
í
nh

và không thểt
hayt
hếchot
í
nhchí
nh
xác. Bản1.
0QuyểnI
:Hướngdẫn
hoạtđộngHệt
hốngBỏphi
ếuPhụl
ục
A: Bảngchúgi
ảit
huậtngữA –4
 sự chí
nh xáccho hệt
hống bỏ
phiếu: accuracy for voting
systems
Xin Xem Thêm: tiêu chuẩnt
ốit
hi
ểu
vềmứcđộchí
nhxáccủahồsơ,mức
độchí
nhxáccủadữl
i
ệu,ki
ểm t
r
at
í
nh
lô-gíc và mứcđộchí
nhxác(
L&A)
Đị
nh Nghĩ
a: Khảnăngcủahệt
hống
trong việcnắm bắt
,ghil
ại
,l
ưut
r
ữ,
hợpnhấtvà báo cáo các lựachọncụ
thểcũngnhưkhikhôngcócácl
ựa
chọncủacửt
r
ichomỗivịt
r
ít
r
ongl
á
phiếumà không bịsaisót
.Mứcđộ
chính xác yêu cầuđượcđị
nhnghĩ
al
à
tỷl
ệsaisótđạidi
ệnchosốsaisótt
ối
đađượcphép(
vì các mụcđí
chki
ểm
tra) trong khi xửl
ýmộtl
ượng dữl
i
ệu
cụt
hể.
 sự công bố,t
uyên cáo: proclamation
Xin Xem Thêm: luật
,quiđị
nh,quiđị
nh
bắtbuộc
Ví Dụ: Bảnt
uyên cáo trình bày vềmục
đí
chcủacuộcbầucửvàđượcđăng
t
r
ênbáot
r
ướckhidi
ễnr
acuộcbầucử.
(Example: The proclamation states the
purpose of the election and is
published in the newspapers prior to
the election.)
 sự đềcử: nomination
 sự đi
ều hành: administration
 sử dụng được: availability
Đị
nh Nghĩ
a: Tỉl
ệt
hờigi
ant
r
ongđómột
hệt
hốngđượcvậnhành mộtcáchhiệu
quảvà có sẵnđểsửdụng.
 sử dụng t
r
áiphép: unauthorized use
 sự ghidanh: enrollment
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 sự hủybỏ: cancellation
Xin Xem Thêm: thông báo hủybỏ,hủy
bỏvi
ệcghidanhbỏphi
ếu
 sự l
i
ên kết
: affiliation
Xin Xem Thêm:t
hayđổivềsựl
i
ên kết
chính trị
,l
i
ên kếtchí
nhđảng
Ví Dụ: Không bắtbuộcphảil
i
ên kếtchí
nh
đảngđểbỏphi
ếut
r
ongcáccuộcbầucử
sơbộnày. (Example: Party affiliation is
not required to vote in these primary
elections.)

cốýhoặcvôý,hànhđộngl
ụcl
ọigi
an
lậncót
hểdẫnt
ớicácsaisótt
r
ongquá
trình xửl
ýdữl
i
ệu.Khảnăngnày khác
vớisựchí
nhxáccủadữl
i
ệu,gồm
có các sai sót nộibộdohệt
hống
tạor
a.
 sự t
uân hành: compliance
 sự viphạm: violation
 sự xác nhận: affirmation
 sự xácnhận:confirmation
 sự xóa,xóa bỏ: erasure

 sự l
ựachọn: choice
 sự l
ưu hành: circulation
 sự mi
nh oan,t
hanh l
ọc: purge
 sự phân bổ: appropriation

T

Xin Xem Thêm: phân bổ(
độngt
ừ)
Ví Dụ: Quốchộiđã chấpt
huậnvi
ệcphân
bổngân quỹ3t
r
i
ệuđô-la cho hoạtđộng
đó.(Example: Congress approved the
appropriation of funds in the amount of
3 million dollars for the effort.)
 sự r
i
êng t
ư: privacy
Đị
nhNghĩ
a:Khảnăngngănngừanhững
ngườikhácxácđị
nhcácht
hứcbỏphi
ếu
củamộtngười
.

 tách rời
: detach
 tách rờiởđây: detach here
 tái bầu cử (danh t
ừ): re-election
 tái bổ nhi
ệm: reappointment
 tài chánh cho vận động t
r
anh cử
(danh từ),t
ài trợvận động t
r
anh
cử (động t
ừ): campaign finance

 sự sắp xếp khu vực bầu cử đểgi
ành
phần thắng trong cuộc tuyển cử:
gerrymandering

 tái ghi danh: reregister

 sự t
hăm dò các cử t
r
ikhihọ r
ời
phòng bỏ phiếu (đểướcl
ượng kết
quảbầu cử): exit poll

 tài liệu kỹt
huật
: technical data
package

 sự t
hông qua,phê chuẩn: ratification

 tài liệu vận động t
r
anh cử: campaign
materials

 sự t
oàn vẹn củadữ l
i
ệu: data integrity
Đị
nh Nghĩ
a: Khảnăngkhôngdễbịảnh
hưởngcủahệt
hốngđốivớisựcant
hi
ệp

 tài khóa: fiscal

 tái phân bổ: reapportion
Xin Xem Thêm: phân phối
,sựchi
at
ừng
phần
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Ví Dụ: Sốghết
r
ongquốchộiđượct
ái
phân bổdựat
r
ên dữl
i
ệuđi
ềut
r
adân
số.(Example: Congressional seats are
reapportioned on the basis of census
data.)
 tái phân bổ (danh t
ừ):
reapportionment
 tái phân khu: redistrict
 tái phân vùng: rezoning
 tài trợ cho vận động t
r
anh cử:
campaign financing

 thẩm phán t
ốicao pháp vi
ện:
supreme court justice
 thẩm phán t
r
ưởng: chief justice
 Thẩm phán t
r
ưởng củaTốicao
Pháp Viện: Chief Justice of the
Supreme Court
 thẩm phán t
r
ưởng củatốicao
pháp viện: supr
emecour
t
’
schi
ef
justice
 thẩm quyền: authority
 thẩm quyền bầu cử: election authority

 tái tuyển cử: re-elect
 tảixuống mẫu đi
ền: download the
form
 t
em bưu phí
: postage stamp
 t
ên chí
nh đảng: party label
 tên củaứng cử vi
ên: name of
candidate
 tên viếtt
ắt
: initial

 thẩm quyền ki
ểm t
r
ađộcl
ập
(ITA): independent testing authority
(ITA)
Đị
nh Nghĩ
a: Đượct
hayt
hếbằng“
các
phòng thí nghiệm đượcchứngnhận”và
“
cácphòngt
hínghi
ệm”
. Cách dùng
t
r
ướcđâynhắcđếncáct
ổchứcki
ểm
chứngđộcl
ậpđượcHi
ệpHộiQuốcGi
a
CácGi
ám ĐốcTuyểnCửTi
ểuBang
(NASED) chứngnhậnđểt
i
ếnhành công
việcki
ểm t
r
at
ình trạnghộiđủđi
ềuki
ện
củahệt
hốngbỏphi
ếu.

 thắcmắcvềl
áphi
ếu: ballot question
 thâm niên: seniority
 thẩm phán,chánh án, trọng tài:
judge
Xin Xem Thêm: trọngt
ài trong cuộc
tuyểncử,t
r
ọngt
ài phụt
r
áchmáyđi
ện
toán
 thẩm phán: justice of the peace
 thẩm phán khu vựct
òa án:
magisterial district judge
 thẩm phán t
òa án: court judge
 thẩm phán tòa kháng cáo: justice of
the court of appeal
 thẩm phán t
ốicao pháp vi
ện: justice
of the supreme court

 t
hanh đụcl
ỗ: punching stylus
 thành phần: component
Xin Xem Thêm: hệt
hốngbỏphi
ếu
Đị
nh Nghĩ
a: Phầnt
ửtrong mộthệ
thốngl
ớnhơn;mộtt
hành phầncót
hể
là phầncứnghoặcphầnmềm.Đốivới
phầncứng,đâyl
à phầnt
hựct
ếcủahệ
thốngphụcót
hểđượcsửđụngđểt
ạo
thành các hệt
hốngl
ớnhơn(
vídụnhư
bảncầugi
ao,cácmodem bên trong,
các bộxửl
ý,bộnhớmáyt
í
nh)
.Đốivới
phầnmềm,đâyl
àđơnvịđocủamã số
có thểbiểuhiệnđược,nhờđót
hi hành
mộtchứcnăngđượcxácđị
nhr
õ và tác
độngtrao đổivớicáct
hành phầnkhác.
Ví Dụ: Các hệt
hốngbỏphi
ếubaogồm
nhiềut
hành phần. (Example: Voting
systems are made up of multiple
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components.)
 thành phố: municipal
Xin Xem Thêm: phân khu, khu vực/quận
hạt
 thành phố t
ựt
r
ị
: home rule city
Xin Xem Thêm: tựt
r
ị
 thành phố t
ựt
r
ị
: municipality
 thanh tra hệt
hống: system audit
 thanh tra ngẫu nhi
ên: random audit
 thanh tra trưởng: chief inspector
 thanh tra viên: inspector
 thanh tra viên bầu cử: election
inspector
 thanh tra viên củaban đi
ều hành
tiểu bang: state board auditor
 thanh tra viên củaquận,ki
ểm t
oán
viên củaquận: county auditor
 thanh tra viên thành phố,ki
ểm t
oán
viên thành phố: city auditor
 thanh tra viên tiểu bang: state
auditor
 thanh tra viên tuyển cử củal
i
ên
bang: Federal election inspector
 thanh tra viên, kiểm t
oán vi
ên:
auditor
Xin Xem Thêm: thanh tra/kiểm t
oán,t
hủ
tụcthanh tra, hệt
hốngt
hanht
r
a
 thanh tra-quản l
ývi
ên,gi
ám đốc
tài chánh: auditor-controller
 thanh tra, kiểm t
oán: audit
Đị
nh Nghĩ
a: Qui trình theo hệt
hống,độc
lập,cóhồsơghichépđểt
hut
hậphồsơ,

các bảnxácnhậnvềt
hôngt
i
nt
hựct
ế
hoặccáct
hôngt
i
nl
i
ên hệkhác và
đánhgi
ákháchquanđểxácđị
nhmức
đápứngcácyêu cầucụt
hể.
 thành viên: member
 t
hành vi
ên ban đi
ều hành: governing
member
 thành viên ban phụ t
r
ách phân khu
bầu cử: precinct board member
 t
hành vi
ên cơquan l
ập pháp:
member of the legislature
 t
hành vi
ên đượcbầu chọn: elected
member
 t
hành vi
ên đượcbổnhi
ệm:
appointed member
 thành viên HạVi
ện HoaKỳ:
member of the United States House
of Representatives
 thành viên hộiđồng: council
member
 thành viên hộiđống gi
áodục: school
board member
 thành viên hộiđồng t
hành phố:
city council member
 thành viên hộiđồng t
hành phố:
member of the city council
 thành viên nghịvi
ện: member of the
assembly
 thành viên nghịvi
ện t
i
ểu bang:
member of the state assembly
 thành viên QuốcHội
: member of
Congress
 thành viên QuốcHộiHoaKỳ: member
of the United States Congress
 thành viên sáng lập: charter
member
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 t
hành vi
ên Thượng Vi
ện HoaKỳ:
member of the U.S Senate
 thành vi
ên t
hượng vi
ện t
i
ểu bang:
member of the state senate

 thẻl
áphi
ếu: ballot card
 thẻl
áphi
ếu chí
nh t
hức: official
ballot card

 thành viên ủyban: board member

 thẻnhận dạng; căn cướccủa cử t
r
i
:
voter identification card

 thành viên ủyban: committee
member

 thẻnhận dạng/nhãn dính nhận
dạng: identification badge/sticker

 thành viên ủyban cốvấn: advisory
board member

 thẻnhớ: memory card

 t
hayđổichí
nh đảng: change of party
 t
hayđổiđị
achỉ
: change of address
 t
hayđổit
ên: change of name
 t
hayđổit
hứ t
ự ghit
ên các ứng cử
viên trên lá phiếu: ballot rotation

 thẻt
hông báo cho cử t
r
i
: voter
notification card
 thẻt
hông t
i
n cho cử t
r
i
: voter
information card
 thẻt
r
ợ gi
úp cử t
r
i
: voter aid card
 thẻt
r
ợ gi
úp cử t
r
i
: voter assistance
card

 t
hayđổivềcáct
hủ t
ụcbầu cử:
changes in election procedures

 t
heo đây: hereby

 t
hayđổivềđị
achỉ
: address change

 t
heo đâychứng nhận: hereby certify

 t
hayđổivềl
uậtbầu cử: changes in
voting laws

 t
heo đâyt
uyên bố: hereby declare

 t
hayđổivềsự l
i
ên kếtchí
nh t
r
ị
:
change in political affiliation
 thay thết
hẻghidanh cử t
r
ibịmất
:
replace a lost voter ID card
 thẻAn Si
nh Xã Hội
: Social Security
card
 thẻbộnhớ củamáyki
ểm phiếu:
tabulating equipment memory card
 thẻcăn cướchợp l
ệ(ID): valid
identification (ID)
 thẻghidanh: registration card
 thẻghidanh bỏ phi
ếu: voter
registration card
 thẻkýt
ên: signature card

 theo luật
,t
heo quiđị
nh củal
uật
pháp: established by law
 theo sắcl
ệnh: by ordinance
 theo sự t
uyên thệ: under oath
 theo, chiếu t
heo: pursuant to
 t
heo đúng,chi
ếu t
heo: in accordance
with
 thi hành, thựct
hi
,áp dụng (danh
từ): implementation
 thịt
r
ấn,t
hành phố: town
 thịt
r
ưởng: mayor
 thiếtbịbỏphi
ếu: voting device
Đị
nh Nghĩ
a: Tấtcảcáct
hi
ếtbị
,kểcả
máy bỏphi
ếu,đượcsửdụngđểhiển

CẨM NANG GIẢI THUẬT NGỮ TUYỂN CỬ ●VI
ỆT - ANH

139

U.S. Election Assistance Commission
thịlá phiếu, tiếpnhậncácl
ựachọn
củacửt
r
i
,ghil
ạicácl
ựachọncủacử
tri, và lậpbảnki
ểm phi
ếu.
 thiếtbịcó màn hình chạm:
touchscreen device

 thờihạn,hạn chót
: deadline
 thông báo: notice
 thông báo: notification
 t
hông báo (động t
ừ): notify

 thiếtbịđi
ền vào phiếu: ballot
marking device

 thông báo bầu cử: notice of election

 thiếtbịđi
ện t
oán COTS:commercial
off-the-shelf (COTS)

 thông báo cho các cử t
r
i
: notice to
voters

Đị
nh Nghĩ
a: Các thiếtbịphầncứng(
ví
dụnhưđầuđọct
hẻ,máyi
nhoặcmáy
đi
ệnt
oáncánhân)hoặccácsảnphẩm
phầnmềm (
vídụnhưhệđi
ềuhành, bộ
biên soạnngônngữl
ậpt
r
ình, hoặccác
hệt
hốngquảnl
ýcơsởdữl
i
ệu)đã có
sẵnvàđượcbánt
r
ên thịt
r
ường.
 thiếtbịđụcl
ỗ: punching device
 thiếtbịki
ểm phi
ếu: vote tabulating
device
 thiếtbịt
r
ợ gi
úp cánhân: personal
assistance device
Đị
nh Nghĩ
a: Thiếtbịmà mộtngườibị
khuyếtt
ậtt
hểchấtmangt
heohoặcđeo
trong mình nhằm mụcđí
chchí
nhl
à giúp
bùđắpchot
ình trạngkhuyếtt
ậtđó.
 t
hí
nh gi
ác,đi
ều t
r
ần: hearing
Ví Dụ: Ủybanđi
ềuhành tuyểncửt
hực
hành mộtcuộcđi
ều trầnđểt
i
ếpnhậný
kiếnnhậnxétcủacửt
r
i
.(Example: The
election board conducted a hearing to
solicit comments from the voters.)
 thờiđi
ểm mi
ễn nhi
ệm: time of recall
 thờigi
an đượcnghỉđểđibầu: time off
for voting
 thờigi
an hainăm: biennium
 thờihạn: time limit
 thờihạn chót nộp hồ sơ: filing
deadline

 thông báo công khai: public notice
 thông báo hủybỏ: cancellation
notices
 thông báo vềbiện pháp giảiquyết
:
notice of disposition
 thông báo vềt
ình trạng không
tuân hành: notices of noncompliance
 thông báo xác nhận: confirmation
notice
 thông dị
ch vi
ên: translator
 thông ngôn viên: interpreter
 thống đốc: governor
 thống nhất
: unification
 thông qua: adopt
 thông qua, phê chuẩn: ratify
 thông tin bỏ phi
ếu: voting
information
Xin Xem Thêm: hướngdẫnbỏphi
ếu,
hướngdẫnbỏphi
ếu,t
ờt
hôngt
i
n
dành cho cửt
r
i
 thông tin cho cử t
r
i
: voter
information
Xin Xem Thêm: thẻt
r
ợgi
úpcửt
r
i
,danh
sách kiểm duyệtcủacửt
r
i
,t
hẻt
hôngt
i
n
dành cho cửt
r
i
,hướngdẫnt
hôngt
i
n
dành cho cửt
r
i
,t
ờt
hôngt
i
ndành cho
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cửt
r
i

 thủ quỹ: treasurer

 thông tin vềdự l
uật
: measure
information
 thu hồisự chứng nhận: decertication
Xin Xem Thêm: kiểm t
r
ađểchứng
nhận, các qui đị
nh vềsựchứngnhận,
chứngnhậnvềhệt
hốngbỏphi
ếu
Đị
nh Nghĩ
a: Thu hồisựchứngnhận
củaquốcgi
ahoặct
i
ểubangđốivới
phầncứngvà phầnmềm củahệt
hống
bỏphi
ếu.
Ví Dụ: Thủt
ụct
huhồisựchứng
nhậnchomộthệt
hốngbỏphi
ếu.
(Example: Process for ecertification
of a voting system.)
 thu thập chữ kýcho đơn ki
ến nghị
:
petition signature gathering
 t
hư: mail
 t
hư ki
ến nghịcủaứng cử vi
ên:
candidate petitions
 t
hư ký: clerk
 t
hư ký củaTốiCao Pháp Vi
ện: clerk
of the Supreme Court
 t
hư ký phụ t
r
ách bỏ phi
ếu khi
ếm
diện: clerk of absentee voting
 t
hư ký phụ t
r
ách việc bỏ phi
ếu
sớm: early voting clerk
 t
hư ký phụ t
r
ách t
uyển cử: election
clerk

 thủ quỹt
hành phố: city treasurer
 thủ quỹt
i
ểu bang: state treasurer
 thứ t
ự: order
 thứ t
ự ghit
r
ên lá phiếu: order on
the ballot
 thứ t
ựl
áphi
ếu: ballot order
 thủ t
ục: procedure
Xin Xem Thêm: các thủt
ụct
r
ên toàn
tiểubang,cáct
hủt
ụccủahệt
hốngbỏ
phiếu,cáct
hủt
ụcsaubầucử,cáct
hủ
tụct
r
ướcbầucử
 thủ t
ụcbầu cử: election process
 thủ t
ụcđi
ều hành cuộcbầu cử:
election administration process
 thủ t
ụcgửit
hư củacử t
r
ikhi
ếm
diện: absentee mail process
 thủ t
ụckháng cáo: appeals process
 thủ t
ụcki
ểm phi
ếu t
r
ung ương,t
hủ
tụcki
ểm phi
ếu chí
nh: central count
process
 thủ t
ụcmi
ễn nhi
ệm: recall process
 thủ t
ụct
hanh t
r
a: audit process
 thua: defeat
 thừahành: acting
 thuế: tax

 t
hư ký quận: county clerk
 t
hư ký thành phố: city clerk
 t
hư ký thịtrấn: town clerk

 thùng phiếu: ballot box
 thuộcdi
ện quản chế: on probation

 t
hư ký tòa: clerk of courts

 thuộcdi
ện t
habổng có đi
ều ki
ện,
được tạm tha: on parole

 t
hư ký, tổng t
r
ưởng: secretary

 thuộcquốcgi
a: national
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 thuộct
hượng nghịvi
ện: senatorial

 tiếp cận,sử dụng (động t
ừ): access
(verb)

 thuộct
hốngđốc: gubernatorial
 thuộct
ổng t
hống: presidential
 t
hượng nghịsĩ
: senator
 Thượng nghịsĩHoaKỳ: U.S. Senator

 tiếp t
ụcbỏ phi
ếu: continue voting
 tiếp t
ụcbỏ phi
ếu: to continue your
voting
 tiếp t
ụcbỏ phi
ếu ở t
r
ang sau:
continue voting on next page

 t
hượng nghịsĩt
i
ểu bang: state
senator

 tiếtl
ộ,công bố: disclosure

 Thượng nghịvi
ện: Senate

 tiểu bang: state

 t
hượng nghịvi
ện t
i
ểu bang: state
senate

 tiêu chuẩn ki
ểm t
r
a: testing
standard

 t
hường t
r
ú nhân: fixed resident
 t
hường t
r
ú nhân hợppháp: lawful
permanent resident
 Thượng vi
ện HoaKỳ: U.S. Senate
 tiến hành mộtcuộcbầu cử: conduct
an election
 tiền phạt
: fine
 tiến t
r
ình bầu cử: electoral process
 tiến t
r
ình dân chủ: democratic
process
 tiền vấtvảki
ếm được: hard money
 tiếp cận (cho ngườikhuyếtt
ật
):
access
 tiếp cận l
áphi
ếu: ballot access
Ví Dụ: Tiếpcậnl
áphi
ếul
à nói tới
thủt
ụct
r
ongđóứngcửvi
ên và các
chí
nhđảnghộiđủđi
ềuki
ệnnhận
các lá phiếut
uyểncửsơbộvà lá phiếu
tổngt
uyểncử.(Example:
Ballot access refers to the process by
which candidates and political parties
qualify for the primary and general
election ballots.)

Đị
nh Nghĩ
a: Tiêu chuẩnl
i
ên quan tới
cácphươngphápki
ểm t
r
a,đôikhi
đượct
hêm vào cùng vớicácđi
ều
khoảnquiđị
nhkhácl
i
ên hệtớivi
ệc
kiểm t
r
a,vídụnhưl
ấymẫu,sửdụng
cácphươngpháp thốngkê hoặct
r
ình
tựki
ểm t
r
a.
 tiêu chuẩn t
ốit
hi
ểu vềđộ chí
nh
xác củahồsơ: minimum standard
for accuracy of records
 tiêu chuẩn vềsản phẩm: product
standard
Đị
nh Nghĩ
a: Tiêu chuẩnquiđị
nhcác
đi
ềuki
ệnmà mộtsảnphẩm haymột
nhóm sảnphẩm cầnđápứng,đểxác
đị
nhkhảnăngsửdụngphù hợpcho
mộtmụctiêu.
 t
i
êu đềcủal
áphi
ếu: ballot title
 tìm đị
ađi
ểm bỏ phi
ếu củaquývị
:
find your polling location
 t
í
nh kí
n đáo củal
áphi
ếu: secrecy
of the ballot
 tính liêm chính củacuộcbầu cử:
integrity of the election
 tính liêm chính/toàn vẹn: integrity
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Xin Xem Thêm: tình trạngt
oàn vẹncủa
dữl
i
ệu,sựl
i
êm chính củacuộcbầucử
Đị
nh Nghĩ
a: Bảovệviệctránh sửađổi
hoặct
i
êu hủycáct
hôngt
i
nmộtcách
không thích hợp,và bảođảm t
í
nhxác
thựccũngnhưkhôngt
r
ùngl
ặpcủa
thông tin.
 tình trạng bịđình chỉ
: suspended
status
 tình trạng bỏ phi
ếu: voting status
 tình trạng cử t
r
ikhi
ếm di
ện:
absentee voter status
 tình trạng cử t
r
ikhi
ếm di
ện t
hường
trực: permanent absentee voter status
 tình trạng đã ghi danh bỏ phi
ếu:
active status
 tình trạng đủ tiêu chuẩn/đi
ều kiện:
qualification
 tình trạng ghidanh: registration
status
 tình trạng hộiđủ đi
ều ki
ện bỏphiếu:
qualification to vote
 tình trạng hộiđủ đi
ều ki
ện gi
ữ chức:
eligibility for office
 tình trạng khuyếtt
ật
: disability
Đị
nh Nghĩ
a: Là nói tớimộtngười
:(
1)bị
khuyếtt
ậtvềt
hểchấthoặct
âm t
hần,
làm hạnchếđángkểmộthoặcnhi
ều
sinh hoạtquant
r
ọngcủangườiđó;(
2)
hồsơghichépvềt
ình trạngkhuyếtt
ật
đó;(
3)đượcxem là bịkhuyếtt
ậtnhư
vậy(
đị
nhnghĩ
at
heoĐạoLuậtNgườiMỹ
KhuyếtTật
)
.
 tình trạng t
r
ướckhit
r
anh cử:
precandidacy
Xin Xem Thêm: hộiđủđi
ềukiện, giai
đoạnhộiđủđi
ềuki
ện, ứng cửvi
ên

Ví Dụ: Việcnộpđơnt
r
ướcđểxi
nt
r
anh
cửsẽchophépnhữngaimuốnt
r
anh
cửcót
hểbắtđầugâyquỹngay.
(Example: A precandidacy filing will
allow a person who intends to file as a
candidate to begin raising money
immediately.)
 tờ bảng ki
ểm phi
ếu: tally sheet
 tờ chi
ếu: slide
 tờ chi
ếu bầu t
hêm ứng cử vi
ên
không có tên trong lá phiếu: write-in
slide
 tổ chứccácbuổiđi
ều t
r
ần: hold
hearings
 tổ chứccáccuộcbầu cử: hold
elections
 tổ chứcchứng nhận:
accreditation body
Đị
nh Nghĩ
a: (
1)Cơquanđượcphépt
hi
hành thủt
ụcchứngnhận.(
2)Mộtt
ổ
chứcđộcl
ậpcót
r
áchnhi
ệm đánhgi
á
kếtquảhoạtđộngcủacáct
ổchức
khác dựat
r
ên mộtt
i
êu chuẩnđã được
công nhận,và xác nhậnchí
nht
hứcvề
tình trạngđápứngcủa các tổchứcđó
theo tiêu chuẩn.
 tổ chứcđi
ều hành,ban đi
ều hành:
governing body
 tổ chứcmộtcuộcbầu cử: hold an
election
 tổ chứcmộtcuộcbầu cử,t
r
úng cử,
đắccử: carry an election
 tô kín ô tròn: fill in the oval
 tờ t
hông t
i
n củacử t
r
i
: vot
er
’
s
pamphlet
 tờ t
hông t
i
n dành cho cử t
r
i
: voter
information pamphlet
 tờ t
hông t
i
n kèm theo: insert
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 tờ t
hông t
i
n vềl
áphi
ếu: ballot
pamphlet

 tổng t
hống đã đượcbầu nhưng
chưanhậm chức: president elect

 tờ t
hông t
i
n vềl
áphi
ếu bổsung:
supplemental ballot pamphlet

 tổng t
r
ưởng t
i
ểu bang: secretary of
state

 tờ t
hông t
i
n vềl
áphi
ếu mẫu: sample
ballot pamphlet

 trách nhiệm công dân: civic
responsibility

 tòa án: court

 trái phiếu: bond

 tòa án: tribunal

 trái phiếu t
hành phố: city bonds

 Tòa án quận hạtcủal
i
ên bang:
Federal District Court

 trái với
: in opposition to

 tòa án pháp lý: court of justice

 trái vớihi
ến pháp,vihi
ến:
unconstitutional

 tòa kháng cáo: court of appeal

 trạm bỏphi
ếu: voting station

 Tòa kháng cáo liên bang: Federal
Court of Appeals
 tòa kháng cáo lưu động: circuit court
of appeals
 tòa thượng t
hẩm: superior court
 toàn bộ cử t
r
i
,khu bầu cử: electorate
 toàn khu vực: at large
 toàn tiểu bang: statewide
 tốicao pháp vi
ện: supreme court
 tớihạn: due
 tớil
ấyl
áphi
ếu: ballot pickup
 tổng chưởng l
ý: attorney general
 tổng gi
ám đốct
ài chánh: controller
general
 tổng quát
: general

Xin Xem Thêm: máy bỏphi
ếu
Đị
nh Nghĩ
a: Đị
ađi
ểm t
r
ongmộtkhu
vựcbỏphi
ếu,nơicáccửt
r
icót
hểghi
lạil
áphi
ếubầucủamình. Trạm bỏ
phiếubaogồm khuvực,đị
ađiểm,
quầyhoặcmộtchỗđượcr
ào lại
,nơi
diễnr
at
hủt
ụcbỏphi
ếucũngnhưmáy
bỏphi
ếu.
 trạm bỏphi
ếu có t
hểt
i
ếp nhận
ngườikhuyếtt
ật
: accessible voting
station
Xin Xem Thêm: phươngt
i
ệnngười
khuyếtt
ậtcót
hểsửdụng
Đị
nh Nghĩ
a: Trạm bỏphi
ếuđượct
r
ang
bịchongườikhuyếtt
ật
.
 trạm cấp phát lá phiếu: ballot
issuing station
 trạm hướng đẫn bỏphi
ếu:ballot
demonstration station

 tổng số phi
ếu: vote total

 trạm ki
ểm phi
ếu t
r
ung ương: central
counting station

 tổng số phi
ếu đượcđếm quamạng:
electronically tabulated totals

 trạm l
ưu gi
ữ sổquầyphi
ếu: poll
book station

 tổng t
hống: president

 trạm t
r
ực: duty station
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 tranh cử,t
r
anh đoạt
: contest
Đị
nh Nghĩ
a: Quyếtđị
nhcầnđượcđưar
a
trong mộtcuộcbầucử,cót
hểl
à tranh
cửhoặct
r
ưngcầudâný,kếhoạchđề
nghịvà/hoặccâuhỏi
.Mộtl
áphi
ếucó
thểcómộthoặcnhi
ềuvòng tranh cử.
 tranh cử: running for office
 triệu t
ập: convene
 trợ gi
úp: assistance
 trợ gi
úp bỏ phi
ếu: Assitance to vote
 Trợ gi
úp bỏ phi
ếu t
r
ong cuộcbầu
cử l
i
ên bang: Federal voting
assistance
 trợ gi
úp vềngôn ngữ: language
assistance
 trợ l
ýgiám thị
: assistant superintendent
 trở t
hành ứng cử vi
ên tranh cử cho
chứcvụ t
r
ong chí
nh quyền:
becoming a candidate for public office
 trọn màn hình, toàn bộ màn hình:
full-screen
 trọng tài trong cuộc tuyểncử:
election judge
 trọng tội
,đạihình: felony

 t
r
ưởng ban l
ụcsự,chánh l
ụcsự:
prothonotary
 t
r
ưởng ban phụ t
r
ách phân khu
bầu cử: precinct captain
 t
r
ưởng ban t
hanh t
r
a: inspector
general
 t
r
ưởng ban t
uyển cử: chief election
officer
 t
r
ưởng ban t
uyển cử củat
i
ểu bang:
chief state election officer
 t
r
ưởng nhacứu hỏa: fire chief
 t
r
ường t
ư: charter school
 truy thu: collect
 từ bỏ (danh t
ừ):waiver
 từ bỏ (quyền đốivới
):waive (the
right to)
 tư cách hai chính đảng, tưcách
lưỡng đảng: bipartisanship
 tư cách thịtrấn: township
 t
ư cách t
hành vi
ên: membership
Xin Xem Thêm: thành viên ban quảnt
r
ị
,
thành viên hộiđồng,t
hành viên nghị
viện,t
hành viên hiếnchương

 trống,chỗ t
r
ống: vacancy

 t
ư cách ứng cử vi
ên: candidacy

 trụ sở t
òa án: court house

 t
u chí
nh đạo l
uậtt
i
ên khởi
:
legislative initiative amendment

 t
r
ưng cầu dân ýđểphủ quyết
:
peopl
e’
svet
or
ef
er
enda
 trung tâm bỏphi
ếu: vote center
 t
r
ướccuộcbầu cử: prior to an election
 t
r
ướcđây: heretofore
 t
r
ướcNgày Bầu Cử: prior to Election
Day

 tu chính hiến chương: charter
amendment
Xin Xem Thêm: nhưđượct
uchí
nh,
tu chính hiếnpháp
 tu chính hiến pháp: constitutional
amendment
Xin Xem Thêm: nhưđượct
uchí
nh,
tu chính hiếnchương
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 tu chính toàn bộ hoặcmộtphần:
amendment in whole or in part
 tu chỉ
nh,sửađổi
: revise
 từ chối
:decline
 từ chối
,bácbỏ: reject
 tự do,phóng khoáng: liberal
 tự t
r
ị
: home rule

declaration of assistance to vote
 tuyên bố vềýđị
nh:declaration of
intent
 tuyên bố vềýđị
nh xi
n và tiếp
nhận cáckhoản t
i
ền đóng góp:
declaration of intent to solicit and
receive contributions
 tuyên bố vềýđị
nh t
r
anh cử:
declaration of intention to run for office

Xin Xem Thêm: hiếnchươngt
hànhphố
tựt
r
ị
,t
hành phốt
ựt
r
ị

 tuyên bố ýđị
nh:declaration of
intention

Ví Dụ: Các thành phốcódânsốt
r
ên
1.500 có thểphê chuẩncáchi
ếnchương
thành phố.(Example: Cities with
populations over 1,500 may adopt home
rule charters.)

 tuyên thệ: swear

 tuân theo: comply with

 tuyệtđạiđasố: absolute majority
 ty thủycục: water district
 ty thủycụccủaquận: county water
district

 tuổit
ốit
hi
ểuđượcbỏ phi
ếu: minimum
voting age
 tùy chọn,t
ự chọn: optional
 tùy thuộcvào: subject to
 tuyên bố củacử t
r
i
:vot
er
’
s
declaration
 tuyên bố không nhận t
r
ách nhi
ệm về
mặtchính trị
: political disclaimer
 tuyên bố mi
ễn nhi
ệm: recall
statement
 tuyên bố t
r
anh cử: declaration of
candidacy
 tuyên bố t
r
anh cử củachứcvụ
không theo đảng nào: nonpartisan
office declaration of candidacy
 tuyên bố t
r
anh cử củamộtchứcvụ
 theo đảng:partisan office declaration
of candidacy
 tuyên bố vềt
r
ợgi
úp bỏ phi
ếu:

U
 ứng cử vi
ên: candidate
Xin Xem Thêm: ghi danh tranh cử,
tranh cử,chấpnhậnt
r
anhcử
Đị
nh Nghĩ
a:Ngườit
ham gi
at
r
anhcử.
Ứngcửvi
ên có thểxuấthi
ệndướihình
thứcmộtt
r
ongnhữnglựachọnt
r
ên lá
phiếuhoặccót
hểl
à ứngcửvi
ênđươc
ghi tên thêm vào.
 ứng cử vi
ên chí
nh đảng: party
candidate
 ứng cử vi
ên đã qua đời
: deceased
candidate
 ứng cử vi
ên đảng t
hứ ba: third
party candidate
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 ứng cử vi
ên ghi thêm vì không có
tên trong danh sách: write-in
candidate
 ứng cử vi
ên không ghi danh:
unenrolled candidate
 ứng cử vi
ên pháp lý: judicial candidate
 ứng cử vi
ên thay thế: substitute
candidate
 ứng cử vi
ên tranh cử chứct
ổng
thống:presidential candidate
 ưu t
i
ên vềchí
nh đảng: party
preference
 ủyban,ban,hộiđồng: board
 ủyban: commission
 ủyban:committee

canvassers
 ủyban ki
ểm phi
ếu không t
heo chí
nh
đảng:nonpartisan canvas board
 ủyban/ hộiđồngkiểm phi
ếu:
canvassing board
 ủyban phân khu bầu cử: precinct
board
 ủyban phụ t
r
ách ki
ểm cáct
i
êu
chuẩn: standards board
 ỦyBan Phụ Tr
ách Ti
ếp Cận;ủyban
phụ t
r
ách t
i
ếp cận: Access Board;
access board
Đị
nh Nghĩ
a: Mộtcơquanđộcl
ậpcủal
i
ên
bang có nhiệm vụchí
nhl
à tạođi
ềuki
ện
đểnhữngngườikhuyếtt
ậtcót
hểsử
dụngđượchệt
hốngbầucửvà là nguồn
t
hôngt
i
nhàngđầuchongườikhuyếtt
ật

 ủyban bầu cử: election commission

 ủyban quận: county committee

 ủyban đặct
r
ách vềvi
ệcbỏphi
ếu
sớm: early voting ballot board

 ủyban quận hạt
: district committee

Xin Xem Thêm: bỏphi
ếusớm t
r
ước
ngày bầucử
 ủyban đềcử vi
ên chứcpháp l
ý:
judicial nominating commission
 ủyban đi
ều hành, hộiđồngquản
trị
: governing board
 ủyban ghidanh cho cử t
r
i
: board
of registrars

 ủyban t
r
ung ương t
i
ểu bang: state
central committee
 ủyban phụ t
r
ách cáccuộct
uyển
cử: board of elections
 Ủy Ban TrợGiúp Tuyển CửHoa Kỳ:
U.S. Election Assistance Commission
(EAC)
 ủyban t
uyển cử: election board
Xin Xem Thêm: ủyban

 ủyban hoạtđộng chí
nh t
r
ị(PAC):
political action committee (PAC)

 ủyban t
uyển cử: electoral board

 ủyban lập hiến chương: charter
commission

 ủyban t
uyển cử củaquận: county
election commission

 ủyban/ hộiđồnghọcđường:
school board

 ủyban t
uyển cử củat
i
ểu bang:
state election commission

 ủyban khi
ếu nại
: claim board

 Ủyban t
uyển cử l
i
ên bang (FEC)
Federal Election Commission (FEC)

 ủyban ki
ểm phi
ếu: board of
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 ủyban/ hộiđồngtuyển cử quận:
county board of election
 ủyban ứng cử vi
ên: candidate
committee

 ủyvi
ên hộiđồng,nam:
councilman
Xin Xem Thêm: hộiđồng

 ủybangduyệtxétt
r
ình độ năng
lựcpháp l
ýcủachánh án:judicial
qualifications commission

 ủyvi
ên hộiđồng,nữ: councilwoman

 ủyvi
ên: commissioner

 ủyvi
ên nam: committeeman

 ủyvi
ên củat
i
ểu bang: state
commissioner
 ủyvi
ên cứu hỏa: fire commissioner

Xin Xem Thêm: hộiđồng

Xin Xem Thêm: ủy ban
 ủyvi
ên nữ: committeewoman
Xin Xem Thêm: ủy ban

 ủyvi
ên hộiđồng: councilperson
Xin Xem Thêm: hộiđồng
 ủyvi
ên hộiđồng l
ập pháp: assembly
member
 ủyviên hộiđồng l
ập pháp:
assemblyperson
Xin Xem Thêm: ủyvi
ên hộiđồng
lậppháp

 ủyvi
ên phụ t
r
ách t
yt
hủycụccủa
quận: county water commissioner
 ủyvi
ên quận: county commissioner
 nghịsĩ
/dân bi
ểu:
congresswoman
Xin Xem Thêm: quốchội
 ủyvi
ên vềhi
ến chương: charter
commissioner

 ủyvi
ên hộiđồng l
ập pháp (nam):
assemblyman
Xin Xem Thêm: ủyvi
ên hộiđồngl
ập
pháp
 ủyvi
ên hộiđồng l
ập pháp (nữ):
assemblywoman
Xin Xem Thêm: ủyvi
ên hộiđồngl
ập
pháp
 ủyvi
ên hộiđồng t
hành phố:city
commissioner
 ủyvi
ên hộiđồng t
hịt
r
ấn: town
councilmember
 ủyvi
ên hộiđồng t
hành phố (nam):
alderman
 ủyvi
ên hộiđồng t
hành phố (nữ):
alderwoman

V
 vấn đề: issue
 vấn đềmi
ễn nhi
ệm có nhi
ều l
ựa
chọn: recall issue with options
Đị
nh Nghĩ
a: Qui trình cho phép các
cửt
r
il
oạibỏnhữngđạidi
ệnđược
tuyểncửkhỏichứcvụt
r
ướckhinhi
ệm
kỳcủahọhếthạn.Vi
ệcmi
ễnnhi
ệm có
thểkhôngchỉl
i
ên quan tớivấnđềcó
nên bãi chứcmộtvi
ên chứccụt
hểhay
không mà còn cảvấnđềchọnngườikế
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nhiệm t
r
ongt
r
ườnghợpcóphi
ếubầu
xác quyếtchovi
ệcmi
ễnnhi
ệm đó.
 vấn đềt
r
áiphi
ếu: bond issue
 vận động bầu chọn cho ứng cử viên
không có tên trong danh sách:
write-in campaign
 vận động bầu cử: election campaign
 vận động chí
nh t
r
ị
: lobbying
 vận động chí
nh t
r
ị(động t
ừ):lobby
Xin Xem Thêm: nhóm giành quyềnl
ợi
đặcbi
ệt
,ngườivậnđộngchí
nht
r
ị
 văn phòng chính phủ,công chức:
public office
Xin Xem Thêm: chính quyền,nềndân
chủ,chứcvụ,côngchứcvi
ên
 văn phòng/ chức gi
ám đốcquản
lý tài chánh: office of the controller
 Văn phòng liên bang: Federal office
 văn phòng nhân viên ghi danh bỏ
phiếu: office of the registrar of voters
 văn phòng quận: county office
 văn phòng quận hạt
: district office

 vịt
r
ít
r
ên lá phiếu: ballot position
Đị
nh Nghĩ
a: Vịt
r
ícụt
hểtrên lá
phiếu,t
r
ongđósựl
ựachọncủacử
tri trong mộtvòng tranh cửđặct
hù
có thểđượchi
ểnt
hị
.Cácvịt
r
ícó
thểđượcl
i
ên
kếtt
heosốhàng
và cộtởmặtt
r
ướccủal
áphi
ếu
hoặcmáybỏphi
ếu,cácvịt
r
íbi
t
đí
ch xác trong bảnghibi
nar
ycủa
mộtl
áphiếu(
vídụnhưhình ảnhl
á
phiếuđi
ệnt
ử)
,t
hôngt
i
nt
ương
đươngdướidạngkhác.Cácvịt
r
í
ghi tên trong lá phiếuphảiphản
ảnh các vòng tranh cửcụt
hểvà
tên củaứngcửvi
ên qua thông số
đị
nhdạngl
áphi
ếu.
 việcbỏphi
ếu củacử t
r
if
ai
l
-safe
(cử t
r
iđã dờichỗở vàchưaghi
danh lại
): fail-safe voting
 việcbỏphi
ếu củaquân nhân t
ừ
nướcngoài: overseas military voting
Xin Xem Thêm: quân nhân bỏphi
ếut
ừ
nướcngoài, cửt
r
il
à quân nhân
 việcbỏphi
ếu khôngđủ: undervoting
 viên chức: officer
 viên chứcchí
nh phủ,công chức
viên: public officer

 vạt
,vành: flap

 viên chứccủat
i
ểu bang: state
officer

 vi phạm: violate

 viên chứcđi
ều t
r
ần: hearing officer

 vịt
r
íđểbầu: voting position

 viên chứcđị
nh t
huế:tax assessor

Đị
nh Nghĩ
a: Ô trảl
ờiđặct
hù trên một
lá phiếu,t
ạiđócửt
r
inêu rõ sựl
ựa
chọncủamình vềmộtứngcửvi
ên
hoặct
r
ảl
ờivềmộtđềnghịt
r
ên lá
phiếu

 viên chứcgi
ám đị
nhthuế: assessor
 viên chứcghi danh: registration
official
 viên chứcghidanh cử t
r
i
: voter
registrar
 viên chứcgi
ữ hố sơ,hộ t
ị
ch vi
ên:
registrar of records
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 viên chứcphụ t
r
ách bầu cử:
election officer
 viên chứcđạidi
ện nghi
ệp đoàn
lao động: labor union representative

giữanhữngđi
ểm dongườidùng quy
đị
nhmà không t
hayđổihình thứchoặc
nộidung của t
hôngt
i
nđókhiđượcgửi
và nhận

 viên chứcpháp l
ý:judicial officer

 vô hiệu hóaphi
ếu bầu củaquý
vị
: invalidate your vote

 viên chứcphụ t
r
ách bỏ phi
ếu:
voting official

 vô hiệu hóa,l
àm mấthi
ệu l
ực:
make void

Đị
nh Nghĩ
a: Từngữđểchỉmộtnhóm
ngườil
i
ênquanđếncôngt
ácbầucử,
gồm cónhânsựphụt
r
áchbầucử,
nhân viên quầyphi
ếu,nhữngngười
thiếtkếl
áphi
ếuvà nhữngngườichị
u
trách nhiệm càiđặt
,vậnhành và bảo
trì hệt
hốngbỏphi
ếu
 viên chứcphụ t
r
ách nơibỏphiếu:
polling place officer
 viên chứcphụ t
r
ách phân khu bầu
cử: election precinct officer

Xin Xem Thêm: vô hiệu,bịhủybỏ
 vòng tranh cử cho nhi
ều ghế:
multi-seat contest
Đị
nh Nghĩ
a: Vòng tranh cử,t
r
ongđó
nhiềuứngcửvi
ên có thểt
r
anhcử,t
ới
mứct
ốiđasốghếđã đị
nh.Cáccửt
r
icó
thểbỏphi
ếubầuchọnkhông quá sốứng
cửvi
ênquiđị
nh.Ver
si
on1,
0Vol
umeI
:
Voting System Performance
Guidelines Appendix A: Glossary A13

 viên chứcphụ t
r
ách phân khu bầu
cử: precinct officer

 vòng tranh cử t
r
ong cuộcbầu cử:
election contest

 viên chứcphụ t
r
ách phân khubầu
cử:precinct official

 vừaphải
,có mứcđộ: moderate

 viên chứcphụ t
r
áchquầyphi
ếu:
poll officer
 viên chứct
r
ợ gi
úp bỏ phi
ếu t
r
ong
quân đội
: military voting assistance
officer
Xin Xem Thêm: quân nhân bỏphi
ếut
ừ
nướcngoài, cửt
r
il
à quân nhân
 viên chứct
uyển cử củaquận:
county election officer
 Viện Nghi
ên Cứu CácTi
êu Chuẩn
và KỹThuậtQuốcGi
a: National
Institute of Standards and Technology
(NIST)
 viễn t
hông: telecommunications
Đị
nh Nghĩ
a: Quá trình truyền tảinhững
thông t
i
nmàngườisửdụng lựachọn

X
 xác minh cử t
r
iquamạng đi
ện t
ử:
electronic voter verification
 xác minh tài liệu ghidanh củacử
tri: verification of voter registration
information
 xác nhận: confirm
 xác nhận đơn ki
ến nghị
: petition
verification
 xác nhận/ tán thành giữacácbên:
cross-filing
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Đị
nh Nghĩ
a: Việchơnmộtchí
nhđảngxác
nhậnhoặct
ánt
hành mộtứngcửvi
ên
hoặcmộtnhóm ứngcửvi
ên. Ứngcửvi
ên
hoặcnhóm ứngcửvi
ênđượcghit
ên trong
lá phiếuđạidi
ệnchomỗichí
nhđảngcó
xác nhận.Cũngcòn đượcgọil
à sựt
án
thành giữacác bên.
 xác nhận vi
ệcghidanh bỏ phi
ếu
củaquý vị
: verify your voter
registration
 xác nhận vềt
ình trạng t
uân t
hủ:
claim of conformance
Đị
nh Nghĩ
a: Lờixácnhậncủamộthãng
bán, tuyên bốr
ằngmộtsảnphẩm cụ
thểtuân t
heođúngmộtt
i
êu chuẩnđặc
thù hoặcmộtt
ậphợpcáct
i
êu chuẩn;
đốivớicáchệt
hốngbỏphi
ếu,t
hủt
ục
chứngnhậnEAC hoặcđi
ềuki
ệnyêu cầu
củaNASED đểxácmi
nhđộcl
ậpmộtl
ời
tuyên bốnàođó.
 xác nhận,xácmi
nh (động t
ừ):
verify
 xác thực,không gi
an l
ận: bona fide
 xé: tear
 xem CẢ HAIMẶTl
áphi
ếu: look at
BOTH SIDES of your ballot
 xem cáchướng dẫn t
r
ên giấy: view
written instructions
 xem lạicácl
ựachọn củaquývị
:
review your choices
 xem lạil
áphi
ếu mẫu: review a
sample ballot
 xóa: delete
 xử l
ýđơn: process the application
 xuấtt
r
ình giấyt
ờ nhận dạng:
show identification
Xin Xem Thêm: nhậndạng,cácgi
ấyt
ờ
nhậndạng,căncướccủacửt
r
i(
I
D)

Y
 ýđị
nh: intent
Xin Xem Thêm:ýđị
nhcủacửt
r
i
,
tuyên bốýđị
nh
 ýđị
nh củacử t
r
i
: intent of voters
 yêu cầu: request
 yêu cầu, bắtbuộc: require
 yêu cầu cung cấp cáchồ sơcông
cộng: public records request
 yêu cầu gi
ấybi
ên nhận: expect a
receipt
Xin Xem Thêm: giấybi
ên nhận
Ví Dụ: Sau khi bỏl
áphi
ếut
ạm,yêu
cầugi
ấybi
ên nhậncóthông tin về
cách thứcxácđị
nhxem l
áphi
ếuđócó
đượct
í
nhhaykhông.(Example: After
casting a provisional ballot expect a
receipt with information on how to
determine if your vote was counted or
not.)
 yêu cầu t
ổ chứcbầu cử: call an
election
 yêu cầu t
ổ chứccáccuộcbầu cử
đặcbiệt
: calling special elections
 yêu cầu và nhận đượchướng dẫn
vềcách sử dụng máybỏphi
ếu
hoặcđi
ền l
áphi
ếu gi
ấy: ask for and
receive instructions on how to operate
the voting machine or mark a paper
ballot
Xin Xem Thêm: trợgi
úpbỏphi
ếu,
hướngdẫncáchsửdụngmáybỏ
phiếu
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 yêu cầu vềt
ình trạng cư ngụ:
residency requirement
 yêu cầu,quiđị
nh (danh t
ừ):
requirement
Xin Xem Thêm: sựt
uyên cáo, luật
,
quiđị
nhbắtbuộc
Đị
nhNghĩ
a:Đi
ềukhoảnquiđị
nh
trình bày vềcáct
i
êu chuẩncần
phảiđượcđápứng.
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