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TẬP SÁCH THÔNG TIN CHO CỬ TRI ĐƯỢC GỞI RA CHO KỲ BẦU CỬ SƠ BỘ THÁNG SÁU 

Tập Sách Thông Tin Cho Cử Tri đang trên đường đến với 1.9 triệu cử tri hợp lệ của 

Quận San Diego cho Kỳ Bầu Cử Sơ Bộ Thống Đốc ngày 7 tháng Sáu. Nếu hồ sơ cử tri 

của quý vị được cập nhật, Văn Phòng Bầu Cử cho biết quý vị sẽ nhận được tập sách 

trước ngày 9 tháng Năm. 

Tập sách chứa đựng thông tin bầu cử quan trọng như các lựa chọn cách bỏ phiếu, các 

thời hạn của cuộc bầu cử, các phát biểu của ứng cử viên và nhiều nữa. Nó cũng bao 

gồm một lá phiếu mẫu giống như lá phiếu chính thức của quý vị. Quý vị có thể dùng lá 

phiếu mẫu này để thực tập sự bầu chọn trước khi đánh dấu lá phiếu chính thức của 

mình. 

Các lá phiếu sẽ bắt đầu được gửi qua đường bưu điện cho tất cả các cử tri bỏ phiếu 

thường xuyên vào tuần lễ của ngày 9 tháng Năm. Cử tri có thể tìm thấy danh sách của 

các địa điểm thùng thu nhận phiếu bầu và trung tâm bỏ phiếu bên trong tập sách thông 

tin cho cử tri của họ. Cử tri cũng có thể xem tập sách của họ trực tuyến. 

Nếu quý vị đã ghi danh để nhận tập sách thông tin cho cử tri của mình bằng điện tử, 

quý vị chắc đã nhận được một email cung cấp thông tin tương tự và một đường liên kết 

đến tập sách của quý vị.  

Những cử tri muốn trở thành một trong những người đầu tiên nhìn thấy tập sách của họ 

trong mỗi cuộc bầu cử có thể ghi danh để nhận tất cả tập sách trong tương lai bằng 

điện tử. Những cử tri nào chọn cách này sẽ không còn nhận được bản in của tập sách 
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qua đường bưu điện nữa nhưng sẽ nhận được thông báo qua email khi tập sách có 

sẵn trực tuyến. 

Tìm hiểu thêm về bỏ phiếu trong kỳ Bầu Cử Sơ Bộ tháng Sáu tại sdvote.com, hay gọi 

(858) 565-5800 hay đường dây miễn phí (800) 696-0136. 
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