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BƯU THIẾP GỞI RA CHO CÁC CỬ TRI HỢP LỆ 

HIỂU BIẾT CÁC PHƯƠNG THỨC BỎ PHIẾU CỦA QUÝ VỊ 
 
Văn Phòng Bầu Cử đã gởi hơn 1.9 triệu bưu thiếp đến những cử tri hợp lệ trong Quận 
San Diego, thông báo về những cách thức bỏ phiếu cho Cuộc Bầu Cử Tổng Quát Toàn 
Tiểu Bang ngày 8 tháng Mười Một, 2022. 
 
Mọi cử tri bỏ phiếu thường xuyên sẽ tự động nhận được một lá phiếu qua đường bưu 
điện và sẽ có ba phương cách để gởi lại lá phiếu đó: bằng đường bưu điện, đi đến 
những địa điểm đặt thùng thu nhận phiếu bầu an toàn của Văn Phòng Bầu Cử, hoặc tại 
bất cứ trung tâm bỏ phiếu nào trong quận. Lá phiếu sẽ bắt đầu được gởi ra qua đường 
bưu điện ngày 8 tháng Mười, cho cử tri gần một tháng để đánh dấu lá phiếu của họ và 
gởi trả lại trước Ngày Bầu Cử. 
 
Cử tri còn có lựa chọn Bỏ Phiếu Trực Tiếp tại một trong bất cứ 200 trung tâm bỏ phiếu 
nào trên toàn quận, được mở cửa nhiều ngày. Các kỳ bầu cử sẽ không còn là những 
sự kiện “một-ngày”, và sẽ không cần phải đợi đến Ngày Bầu Cử để bỏ phiếu. 
 
Văn Phòng Bầu Cử dự định sẽ mở 132 địa điểm đặt thùng thu nhận phiếu bầu bắt đầu 
ngày 10 tháng Mười.  Hơn 200 trung tâm bỏ phiếu sẽ mở cửa bốn ngày, bắt đầu từ 
ngày 5 tháng Mười Một. Gần 40 trung tâm trong số đó sẽ mở cửa sớm hơn, từ ngày 29 
tháng Mười, cho cử tri 11 ngày để bầu lá phiếu của họ. 
 
Danh sách các thùng thu nhận phiếu bầu và trung tâm bỏ phiếu sẽ có ở sdvote.com từ 
ngày 9 tháng Chín. 

 
Quý vị cần phải làm gì? 
Sẵn sàng bỏ phiếu! 
 

• Kiểm tra thông tin ghi danh cử tri của mình. Bảo đảm địa chỉ cư trú của quý vị 
được cập nhật, và nếu quý vị có một địa chỉ gởi thư riêng, cũng cần kiểm tra 
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xem. Nếu chính xác, quý vị không cần phải làm gì. Nếu khác, quý vị cần phải 
điền một mẫu đơn ghi danh cử tri mới 

• Quý vị có thay đổi chổ ở hoặc đổi tên trong thời gian gần đây không?  Bất kể quý 
vị mới dọn đến Quận San Diego, hay chỉ dọn qua nhà kế bên, quý vị cần ghi 
danh đi bầu lại. Quý vị có thể thực hiện điều này bằng cách điền đầy đủ một mẫu 
đơn ghi danh mới trực tuyến ở sdvote.com. 

• Quý vị chưa ghi danh?  Ghi danh đi bầu – chỉ mất chưa đầy hai phút. 
 
Tìm hiểu thêm về bỏ phiếu cho cuộc bầu cử tổng quát tại sdvote.com, gọi (858) 565-
5800 hoặc gọi số điện thoại miễn phí (800) 696-0136.   
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