QUẬN

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
ĐỂ PHỔ BIẾN NGAY

Ngày 11 tháng Tám, 2021
Liên Lạc: Nguyễn Thế Sử (858) 505-7243
TẬP SÁCH LÁ PHIẾU MẪU ĐƯỢC GỞI RA CHO KỲ BẦU CỬ BÃI NHIỆM
Tập Sách Lá Phiếu Mẫu và Thông Tin Cử Tri đang trên đường chuyển đến 1.96 triệu
cử tri ghi danh của Quận San Diego cho cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Thống Đốc Tiểu Bang
California ngày 14 tháng Chín. Văn Phòng Bầu Cử cho biết các cử tri sẽ nhận được tập
sách của họ trước ngày 21 tháng Tám.
Tập sách lá phiếu mẫu bao gồm thông tin về bầu cử bãi nhiệm và cách để bầu lá phiếu
của quý vị. Tất cả cử tri sẽ nhận được lá phiếu bầu bằng thư, nhưng những cử tri chọn
cách bỏ phiếu trực tiếp có thể tìm thấy địa điểm bỏ phiếu gần nhất của họ được liệt kê
ở mặt sau của tập sách thông tin. Các cử tri cũng có thể xem trực tuyến tập sách lá
phiếu mẫu của mình
Nếu quý vị đã ghi tên nhận tập sách lá phiếu mẫu 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 lá
phiếu mẫu của mình trong mỗi cuộc bầu cử có thể ghi tên để nhận nó trong tương lai
bằng điện tử. Những cử tri nào chọn cách này sẽ không còn nhận được bản sao của
tập sách qua đường bưu điện nữa nhưng sẽ nhận được thông báo qua email khi tập
sách có sẵn trực tuyến
Để tìm hiểu thêm về việc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử bãi nhiệm thống đốc, xin truy cập
sdvote.com hay gọi (858) 565-5800.
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