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Đánh Dấu Ngày Ghi Danh Cử Tri Toàn Quốc - Ghi Danh Đi Bầu 

 

Thứ Ba là Ngày Ghi Danh Cử Tri Toàn Quốc - và một lời nhắc rằng quý vị phải Ghi 

Danh Đi Bầu nếu quý vị muốn bỏ phiếu cho Kỳ Tổng Tuyển Cử Tổng Thống vào ngày 3 

tháng 11, 2020.  

 

Chỉ mất chưa đầy hai phút để ghi danh trực tuyến tại sdvote.com. Quý vị cũng có thể 

yêu cầu mẫu đơn ghi danh cử tri bằng cách gọi cho Văn Phòng Bầu Cử (858) 565-5800 

hoặc email rovmail@sdcounty.ca.gov.  

 
Quý vị không chắc mình đã có ghi danh đi bầu hay chưa? Kiểm tra tình trạng của quý vị 

trực tuyến. Nếu gần đây quý vị đã chuyển chổ ở hoặc đổi tên của mình, quý vị sẽ cần 

phải ghi danh lại để đi bầu bằng cách điền vào mẫu đơn ghi danh cử tri mới.   

 

Do đại dịch COVID-19, mọi cử tri đã ghi danh có đi bầu tích cực ở California sẽ nhận 

được lá phiếu bầu qua bưu điện cho cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11, 2020. Văn Phòng 

Bầu Cử khuyến khích quý vị bỏ phiếu an toàn hơn ở nhà. Nếu quý vị đi bầu tại các 

phòng phiếu, hãy dự tính là phải xếp hàng dài. 

   

Văn Phòng Bầu Cử đang chuẩn bị các lá phiếu để gởi đi và họ sẽ bắt đầu gởi ra cho 

các cử tri đã ghi danh vào tuần của ngày 5 tháng 10. Nếu thông tin cử tri của quý vị 

được cập nhật, quý vị sẽ nhận được lá phiếu của mình trong cùng một tuần. 

 

Văn Phòng Bầu Cử khuyến khích mọi người ghi danh càng sớm càng tốt, nhưng có 

những thời hạn sau: Cho đến ngày 19 tháng 10, quý vị có thể ghi danh trực tuyến hoặc 
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ghi danh qua thư có dấu bưu điện của ngày đó. Sau đó, là ghi danh cử tri có điều kiện, 

quý vị có thể trực tiếp ghi danh cho đến hết ngày 3 tháng 11, Ngày Bầu Cử.  

 

Để tìm hiểu thêm về chiến dịch Bỏ Phiếu An Toàn Hơn San Diego của Văn Phòng Bầu 

Cử và cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11, hãy truy cập sdvote.com hoặc gọi (858) 565-5800. 
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