
 
THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

ĐỂ PHỔ BIẾN NGAY 
28 tháng Hai, 2022 

Liên Lạc: Nguyễn Thế Sử (858) 505-7243 

 
COUNTY COMMUNICAT IONS OFF ICE  

1600  Pac i f i c  H ighway ,  Room 208  ·  Sa n  D ie go ,  Ca  92101 - 24 72  

 
BƯU THIẾP GỞI RA CHO CÁC CỬ TRI HỢP LỆ 

LIỆT KÊ CÁC PHƯƠNG THỨC BỎ PHIẾU, NGÀY BỔ SUNG ĐỂ BẦU LÁ PHIẾU 
 
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 Kỳ Bầu Cử Sơ Bộ Thống Đốc 
ngày 7 tháng Sáu, 2022. 
 
Đây sẽ là kỳ bầu cử toàn quận đầu tiên được thực hiện dưới Đạo Luật về Lựa Chọn 
của Cử Tri. Theo đạo luật này, mọi cử tri bỏ phiếu thường xuyên sẽ tự động nhận được 
một lá phiếu qua đường bưu điện và sẽ có ba lựa chọn để gởi lại lá phiếu đó của họ: 
bằng đường bưu điện, đi đến những địa điểm đặt thùng thu nhận phiếu bầu 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 trong tuần của ngày 9 tháng Năm, cho cử tri gần một 
tháng để đánh dấu lá phiếu của họ và gởi 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. 
 
Khái niệm này không hoàn toàn mới đối với cử tri Quận San Diego.  Văn Phòng Bầu 
Cử đã áp dụng một hình thức tương tự cho kỳ tổng tuyển cử tổng thống tháng Mười 
Một 2020, và kỳ bầu cử bãi nhiệm thống đốc tháng Chín 2021. 
 
Văn Phòng Bầu Cử dự định sẽ mở khoảng 130 địa điểm đặt thùng thu nhận phiếu bầu 
bắt đầu ngày 9 tháng Năm.  Hơn 200 trung tâm bỏ phiếu sẽ mở cửa bốn ngày, bắt đầu 
từ ngày 4 tháng Sáu. Gần 40 trung tâm trong số đó sẽ mở cửa sớm hơn, từ ngày 28 
tháng Năm, 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 1 tháng Tư. 

 
Quý vị cần phải làm gì? 

webextlink://1600%20Pacific%20Highway,%20Room%20208%20/
webextlink://%C2%B7/
webextlink://%20San%20Diego,%20Ca%2092101-2472/
https://www.sdvote.com/content/rov/vi/VotersChoiceAct.html
https://www.sdvote.com/content/rov/vi/VotersChoiceAct.html
https://www.sdvote.com/content/rov/vi/elections/election_information2.html
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Sẵn sàng bỏ phiếu! 
• Kiểm tra thông tin ghi danh cử tri của mình. Bảo đảm địa chỉ cư trú, và nếu khác, 

địa chỉ gởi thư được cập nhật. 
• 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 bên kia đường, 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 có phải chưa ghi danh đi bầu?  Hãy ghi danh– chỉ mất ít hơn hai phút. 
 
Tìm hiểu thêm về bỏ phiếu trong kỳ bầu cử sơ bộ thống đốc tại sdvote.com, gọi (858) 
565-5800 hoặc gọi số điện thoại miễn phí (800) 696-0136.   
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