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PHIẾU BẦU BẰNG THƯ ĐƯỢC GỞI RA CHO 

CUỘC BẦU CỬ ĐỊA HẠT 79 HẠ VIỆN TIỂU BANG  
  

Hơn 300.000 phiếu bầu bằng thư sẽ sớm được gởi đến các cử tri đã ghi danh đủ điều 
kiện để bỏ phiếu trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Đặc Biệt, Địa Hạt 79 Hạ Viện Tiểu Bang 
ngày 6 tháng Tư. Quý vị có thể tìm thấy lá phiếu của mình trong hộp thư sớm nhất là 
vào thứ Hai, ngày 8 tháng 3. Quý vị cũng sẽ thấy Tập Sách Lá Phiếu Mẫu & Thông Tin 
Cử Tri và nhãn dán “Tôi Đã Bỏ Phiếu” bên trong bưu kiện đựng phiếu bầu bằng thư 
chính thức của quý vị. 
 
Chỉ những cử tri sống trong Địa Hạt 79 mới có thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử. Khu vực 
này bao gồm đông nam San Diego, các thành phố La Mesa và Lemon Grove, và các 
phần của Chula Vista, Bonita và National City. Quý vị không chắc liệu mình có sống ở 
Địa Hạt 79? Quý vị có thể tìm hiểu ở đây. 
 
Văn Phòng Bầu Cử khuyến khích quý cử tri ở địa hạt 79 bỏ phiếu an toàn hơn tại nhà 
thông qua chiến dịch Bỏ Phiếu An Toàn Hơn San Diego. Quý vị có thể gởi lại lá phiếu 
đã đánh dấu của mình trong phong bì đã trả bưu phí cho bất kỳ thùng thu nhận thư nào 
hoặc Trụ Sở Bưu Điện Hoa Kỳ. Những cử tri gởi lại lá phiếu bầu bằng thư của họ qua 
Bưu Điện Hoa Kỳ có thể theo dõi nó bằng cách ghi danh “Lá Phiếu Của Tôi Ở Đâu?”. 
 
Bắt đầu từ thứ Hai, ngày 29 tháng Ba, quý vị cũng sẽ có cách gởi trả lại phiếu bầu của 
mình tại một trong nhiều địa điểm thu nhận phiếu bầu bằng thư khắp địa hạt. 
 
Quý vị có thể bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu từ ngày 8 tháng Ba. Văn Phòng Bầu Cử sẽ mở 
cửa để bỏ phiếu sớm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu tại 5600 
Overland Ave. ở Kearny Mesa. 
 
Văn Phòng Bầu Cử và địa điểm phòng phiếu được chỉ định của quý vị sẽ mở cửa từ 7 
giờ sáng đến 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử, ngày 6 tháng Tư. Quý vị có thể thấy địa điểm 
phòng phiếu được chỉ định của mình bên trong bưu kiện đựng phiếu bầu bằng thư hoặc 
quý vị có thể tra cứu trực tuyến. 
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Mang theo khẩu trang và dự tính duy trì khoảng cách xã hội. Văn Phòng Bầu Cử tuân 
thủ các lệnh y tế công cộng của Quận và sẽ điều chỉnh một cách hợp lý khi cần thiết để 
bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của tất cả nhân viên bầu cử, cử tri và quan sát viên 
đến trụ sở và các địa điểm phòng phiếu của chúng tôi. 
 
Tìm hiểu thêm về bỏ phiếu trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Đặc Biệt, Địa Hạt 79 Hạ Viện 
Tiểu Bang tại sdvote.com hoặc gọi (858) 565-5800. 
 

### 
 

 
  

        

webextlink://1600%20Pacific%20Highway,%20Room%20208%20/
webextlink://%C2%B7/
webextlink://%20San%20Diego,%20Ca%2092101-2472/
https://www.sdvote.com/content/rov/vi/elections/election_information.html
http://www.countynewscenter.com
https://www.facebook.com/sandiegocounty/
https://mobile.twitter.com/SanDiegoCounty
https://www.instagram.com/countyofsandiego/?hl=en

