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KHI NÀO DỰ KIẾN CÓ KẾT QUẢ BẦU CỬ TỔNG QUÁT TOÀN TIỂU BANG 

Vào đêm bầu cử, tất cả chúng ta đều muốn biết những kết quả ngay tức thì, nhưng việc 
kiểm phiếu mất nhiều thời gian. Có một số lý do tại sao:  

• Có hơn 1.9 triệu cử tri ghi danh đi bầu.

• Mỗi cử tri bỏ phiếu thường xuyên nhận lá phiếu qua đường bưu điện.

• Các lá phiếu bằng thư có thể đếm được nếu được đóng dấu bưu điện vào hoặc
trước Ngày Bầu Cử và nhận được tối đa 7 ngày sau đó.

• Những ai chưa ghi danh có thể ghi danh có điều kiện và bầu lá phiếu tạm thời
cho đến Ngày Bầu Cử.

Vậy quý vị có thể mong đợi điều gì vào đêm bầu cử? 

Đợt kết quả đầu tiên không chính thức có ngay sau 8 giờ tối. Điều này sẽ bao gồm các 
lá phiếu qua thư đã nhận được trước Ngày Bầu Cử và các phiếu bầu tại các trung tâm 
bỏ phiếu từ việc bỏ phiếu sớm trong khoảng ngày 29 tháng Mười – ngày 7 tháng Mười 
Một.  

Để biết kết quả mới nhất cập nhật vào đêm bầu cử, quý vị có thể truy cập sdvote.com 
hay theo dõi với Văn Phòng bầu Cử trên Twitter.   

Sau báo cáo không chính thức đầu tiên, đêm bầu cử sẽ chỉ cập nhật thêm phiếu bầu 
của trung tâm bỏ phiếu có được trước Ngày Bầu Cử. Sẽ không có thêm cập nhật nào 
về lá phiếu qua thư vào Đêm Bầu Cử. 

Các lá phiếu trong Ngày Bầu Cử có được sau khi các phòng phiếu đóng cửa 8 giờ tối. 
Sẽ có một khoảng thời gian cho đợt kết quả kế tiếp do các nhân viên phòng phiếu phải 
thu dọn trang bị và mang về từ 218 trung tâm bỏ phiếu trên toàn quận. 

Khi đến trụ sở Văn Phòng Bầu Cử, các lá phiếu của trung tâm bỏ phiếu sẽ được kiểm 
qua máy và kết quả sẽ được cập nhật theo đợt cho đến khi tất cả các lá phiếu của các 
trung tâm bỏ phiếu được đếm  
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Vì có ít địa điểm trung tâm bỏ phiếu so với mô hình địa điểm phòng phiếu truyền thống, 
nên Văn Phòng Bầu Cử dự kiến cung cấp thông tin cập nhật kết quả ít thường xuyên 
hơn.   

Kết quả sau cùng không chính thức của đêm bầu cử có thể sẽ không có sau nửa đêm 
hay 1 giờ sáng và sẽ chỉ có thể bao gồm các lá phiếu vốn có thể được đếm ngay tức 
thì. Việc kiểm phiếu không kết thúc trong đêm bầu cử. 

Đây là những gì còn lại được đếm? 

Các phiếu bầu bằng thư. Văn Phòng Bầu Cử đã gởi ra hơn 1.9 triệu lá phiếu cho kỳ 
bầu cử này và một phần đã nộp lại tại các trung tâm bỏ phiếu, các địa điểm thu nhận 
phiếu bầu, hay nhận được từ Dịch Vụ Bưu Điện Hoa Kỳ vào Ngày Bầu Cử. Các lá 
phiếu bằng thư được gởi ngay trước hay vào ngày 8 tháng Mười Một có bảy ngày để 
đến nơi nếu được đóng dấu bưu điện trước Ngày Bầu Cử.  

Sau đó là những lá phiếu bầu tạm thời. Những ai lỡ hạn chót ghi danh ngày 24 tháng 
Mười có thể ghi danh bầu cử có điều kiện và trực tiếp bầu lá phiếu tạm thời cho đến và 
vào Ngày Bầu Cử.   

Sau khi tình trang ghi danh cử tri được giải quyết và Văn Phòng Bầu Cử xác nhận cử tri 
đã không bỏ phiếu ở nơi nào khác trong tiểu bang, tình trạng cử tri trở nên hiệu lực, và 
lá phiếu tạm thời được đếm. 

Sau đêm bầu cử, việc công bố kết quả không chính thức tiếp theo dự kiến sẽ được 
công bố vào 5 giờ chiều thứ Năm, ngày 10 tháng Mười Một. Các cập nhật bổ sung sẽ 
diễn ra theo quyết định của Trưởng Phòng Bầu Cử. Văn Phòng Bầu Cử sẽ đóng cửa 
vào thứ Năm, ngày 24 tháng Mười Một và thứ Sáu, ngày 25 tháng Mười Một để kỷ 
niệm Lễ Tạ Ơn.  

Tuy nhiên, những kết quả phải được chứng nhận vào ngày 8 tháng Mười Hai, và Văn 
Phòng Bầu Cử dự kiến tận dụng toàn thời gian chứng nhận để bảo đảm kết quả là 
chính xác. Tất cả các cập nhật sẽ được công bố trên sdvote.com với kết quả chứng 
nhận cuối cùng được đưa ra vào ngày 8 tháng Mười Hai.    

Để biết thêm thông tin, xin vào trang sdvote.com hay gọi (858) 565-5800. 
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