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CẦN NGƯỜI QUẢN LÝ ĐỊA ĐIỂM BỎ PHIẾU 

 
Văn Phòng Bầu Cử đang tuyển dụng những người quản lý địa điểm tạm thời để điều 
hành địa điểm bỏ phiếu được chỉ định cho Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Thống Đốc 
California vào ngày 14 tháng 9. Người quản lý địa điểm được trả 20 đô la mỗi giờ và 
làm việc khoảng 125 giờ trong khoảng thời gian năm tuần lễ. 
 
Đối với cuộc bầu cử sắp tới, các điểm bỏ phiếu trực tiếp sẽ mở cửa trong bốn ngày 
thay vì một ngày. Văn Phòng Bầu Cử sẽ mướn các nhân viên bầu cử thay vì xử dụng 
các tình nguyện viên phòng phiếu do việc huấn luyện chuyên sâu hơn vì khoảng thời 
gian đi bầu được mở rộng. 
 
Người quản lý địa điểm sẽ được yêu cầu huấn luyện và lãnh các nhân viên bầu cử 
đồng thời đại diện cho Văn Phòng Bầu Cử một cách chuyên nghiệp, không đảng phái. 
Văn Phòng Bầu Cử đang tìm những người có tinh thần đồng đội, thể hiện kỹ năng lãnh 
đạo mạnh mẽ và biểu lộ sự linh hoạt, kiên nhẫn và mức độ liêm chính cao nhất ở mọi 
lúc. 
 
Người quản lý địa điểm làm việc tối đa ba ngày một tuần trong các tuần lễ trước bầu 
cử, tham gia khóa huấn luyện để học hỏi các thủ tục, nhiệm vụ và trách nhiệm cũng 
như hướng dẫn nhân viên bầu cử của họ. 
 
• Người quản lý địa điểm phải làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều vào các ngày 

được chỉ định nhưng có thể được yêu cầu làm việc hơn tám giờ một ngày và sẽ làm 
việc vào một số ngày cuối tuần. 
 

• Vào Ngày Bầu Cử, ngày 14 tháng Chín, người quản lý địa điểm phải làm việc từ 5 
giờ 30 sáng đến 10 giờ tối.  

 
Văn Phòng Bầu Cử đang làm việc với Sở Dịch Vụ Y Tế Công Cộng để bảo đảm sức 
khỏe và sự an toàn của nhân viên bầu cử và cử tri. Khuyến nghị thiết bị bảo hộ cá nhân 
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và dụng cụ vệ sinh sẽ được cung cấp cho những người làm việc để họ có thể thực hiện 
tiến trình bầu cử một cách an toàn.  
 
Những người nói tiếng Anh biết song ngữ tiếng Tây Ban Nha, Phi Luật Tân, Việt Nam 
hoặc Trung Hoa cũng cần thiết. Nếu quý vị thông thạo một trong những ngôn ngữ này, 
hãy nhớ ghi rõ điều đó trong mẫu đơn của mình. 
 
Mẫu đơn xin làm người quản lý địa điểm có sẵn trực tuyến tại đây. Để biết thêm thông 
tin, xin gọi (858) 565-5800 hay email đến: pollworker@sdcounty.ca.gov 
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