
KIỂM LẠI VIỆC GHI DANH CỬ TRI CỦA QUÝ VỊ
Quý vị vừa chuyển nhà hay đổi tên? Cho dù quý vị là người mới dọn đến Quận San Diego 
hay vừa chuyển nhà qua bên kia đường quý vị cần ghi danh lại. Quý vị có thể làm điều này 
bằng cách điền đầy đủ một mẫu đơn ghi danh cử tri.

Hãy chắc chắn Văn Phòng Bầu Cử gởi lá phiếu quý vị đến đúng địa chỉ. Xác minh địa chỉ 
cư trú của quý vị và, nếu khác, địa chỉ nhận thư của quý vị. Quý vị có thể xác minh thông tin 
cử tri của mình, ghi danh hay ghi danh cử tri lại một cách trực tuyến. Làm ngay!

CÁC LỰA CHỌN CÁCH BỎ PHIẾU CỦA QUÝ VỊ

BẦU BẰNG THƯ
•  Ký tên và đề ngày trên bao thư hồi báo của quý vị, dán kín với phiếu bầu của quý vị bên 

trong, và gởi nó lại qua Dịch Vụ Bưu Điện Hoa Kỳ. 
•  Hãy nhớ ký tên trên bao thư hồi báo! Chữ ký của quý vị được đòi hỏi cho việc đếm lá 

phiếu của quý vị.

THÙNG THU NHẬN PHIẾU BẦU
•  Ký tên và đề ngày trên bao thư hồi báo của quý vị, dán kín với phiếu bầu của quý vị bên 

trong, và nộp nó tại bất cứ địa điểm thùng thu nhận phiếu bầu an toàn của Văn Phòng Bầu 
Cử trên toàn quận.

Kinh Nghiệm Bỏ Phiếu 
Thuận Tiện:

Một Hướng Dẫn Thực Tiễn
Mỗi cử tri hợp lệ sẽ tự động nhận một lá phiếu qua đường bưu điện gần một tháng trước Ngày 
Bầu Cử. Quý vị được chọn bỏ phiếu khi nào, bỏ phiếu ở đâu, và bỏ phiếu bằng cách nào! 

Các cuộc bầu cử không còn là sự kiện kéo dài một ngày và không cần phải đợi đến Ngày 
Bầu Cử để bỏ phiếu. Quý vị có thể bỏ phiếu tại nhà mình một cách thoải mái hay đến một 
Trung Tâm Bỏ Phiếu gần quý vị. Sự lựa chọn là ở nơi quý vị!
Nếu quý vị muốn tham gia bỏ phiếu cho một cuộc bầu cử sắp tới, quý vị phải ghi danh đi bầu. 
Truy cập sdvote.com để ghi danh đi bầu và biết quý vị có hợp lệ bỏ phiếu trong kỳ bầu cử tới đây.

Dưới đây là một vài phương cách giúp làm tiến trình bỏ phiếu trở thành một trải nghiệm 
thuận tiện hơn cho mọi người:



TRUNG TÂM BỎ PHIẾU
•  Bỏ phiếu trực tiếp hay nộp lá phiếu bằng thư đã bầu của quý vị tại bất cứ Trung Tâm Bỏ 

Phiếu nào trên toàn Quận San Diego.

•  Một số Trung Tâm Bỏ Phiếu sẽ mở cửa 11 ngày, bao gồm Ngày Bầu Cử. Tất cả Trung 
Tâm Bỏ Phiếu sẽ mở cửa 4 ngày bao gồm Ngày Bầu Cử.

•  Những dịch vụ khác có sẵn tại Trung Tâm Bầu Cử: 

 • Bầu phiếu bằng cách dùng thiết bị đánh dấu lá phiếu xử dụng dễ dàng 

 • Nhận trợ giúp bỏ phiếu, bao gồm hỗ trợ bằng nhiều ngôn ngữ  

 • Ghi danh cử tri hay cập nhật việc ghi danh của quý vị và bỏ phiếu cùng ngày

 • Yêu cầu một lá phiếu thay thế và bỏ phiếu cùng ngày

Danh sách những Địa Điểm Thùng Thu Nhận Phiếu Bầu và Trung Tâm Bỏ Phiếu sẽ 
có sẵn tại sdvote.com.

THEO DÕI PHIẾU BẦU BẰNG THƯ CỦA QUÝ VỊ
Nếu quý vị gởi lại lá phiếu của mình qua Bưu Điện Hoa Kỳ, quý vị có thể theo dõi nó từng 
bước trên đường đi! Ghi danh với Lá Phiếu Của Tôi Ở Đâu? tại sdvote.com.

LÀ TIẾNG NÓI. LÀ LỰA CHỌN!
Chờ cho đến Ngày Bầu Cử có thể là lúc bận rộn vì có những chuyện phải giải quyết vào 
phút chót. Hoặc với một chút chuẩn bị, quý vị có thể tránh xếp hàng dài và bỏ phiếu sớm! 
Dù bằng cách nào, chúng tôi sẽ bảo đảm mọi phiếu bầu hợp lệ đều được tính.

Để biết thông tin bầu cử chính thức ở Quận San Diego, hãy truy cập sdvote.com.

   LÁ PHIẾU LÀ TIẾNG NÓI!   


