
 
Văn Phòng Bầu Cử Quận San Diego đã tạo ra bộ công cụ truyền thông xã hội 
này để hỗ trợ giáo dục về bầu cử cho cử tri và tiếp cận cộng đồng. 

Bộ công cụ này gồm có nội dung thông báo cho các cử tri đã ghi danh của Quận San Diego về 
mọi thứ họ cần biết để tham gia vào một cuộc bầu cử sắp tới.  

Hãy tận dụng thông tin và tài liệu có liên quan được cung cấp bên dưới. Chỉ cần sao chép và dán 
tin nhắn mẫu trên nền tảng truyền thông xã hội của quý vị và sử dụng hashtag #SDVOTE. 

Xin lưu ý, bộ công cụ này không dành cho một cuộc bầu cử cụ thể. Bấm vào đây để biết các 
ngày quan trọng và thông tin về một cuộc bầu cử sắp tới. 

Để biết thông tin bầu cử chính thức ở Quận San Diego, hãy truy cập sdvote.com và theo dõi 
@sdvote trên Twitter. 

 

TIN NHẮN MẪU 

Tin Nhắn Chủ Động 
• Hãy là một cử tri sáng suốt! Văn Phòng Bầu Cử Quận San Diego là cơ quan cung cấp nguồn 

thông tin bầu cử chính thức. Truy cập sdvote.com để tìm hiểu thêm. #SDVOTE 
 
Tin Nhắn Đăng Ký Cử Tri 

• Tiếng nói của quý vị rất quan trọng. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải ghi danh đi bầu! 
Thật dễ dàng, ghi danh trực tuyến tại sdvote.com. #SDVOTE 
 

• Gần đây đã chuyển chỗ ở hoặc đổi tên của quý vị? Nếu vậy, quý vị sẽ cần phải ghi danh lại để bỏ 
phiếu. Dễ dàng thôi! Hoàn thành việc ghi danh cử tri mới trực tuyến tại sdvote.com. #SDVOTE 
 

Tin Nhắn về Bỏ Phiếu Bằng Thư (bắt đầu 29 ngày trước Ngày Bầu Cử) 
• Bỏ phiếu bằng thư? Quý vị có biết rằng quý vị có thể theo dõi lá phiếu của mình mọi nơi mọi lúc 

không? Ghi tên ở mục “Lá Phiếu Của Tôi Ở Đâu?” để nhận thông báo bằng tin nhắn văn bản, 
cuộc gọi điện thoại hoặc email. Ghi tên ngay hôm nay: www.sos.ca.gov/elections/ballot-
status/wheres-my-ballot     

 
 
 

https://www.sdvote.com/content/rov/vi/elections/election_information.html
https://www.sdvote.com/content/rov/vi.html
https://twitter.com/SDVOTE
http://www.sos.ca.gov/elections/ballot-status/wheres-my-ballot
http://www.sos.ca.gov/elections/ballot-status/wheres-my-ballot


• Bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới? Quý vị có nhiều ngày hơn và nhiều cách hơn để bỏ phiếu! 
Mọi cử tri đã ghi danh có bỏ phiếu thường xuyên sẽ nhận được một lá phiếu qua đường bưu 
điện gần một tháng trước Ngày Bầu Cử. Tìm hiểu thêm về các cách thức bỏ phiếu của quý vị tại 
sdvote.com. #SDVOTE 
 

• Đừng chậm trễ! Quý vị có thể đánh dấu và gởi lại lá phiếu của mình ngay sau khi quý vị nhận 
được qua đường bưu điện. Gởi lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, miễn phí tem thư 
hoặc đến một trong những địa điểm thu nhận phiếu bầu chính thức của Văn Phòng Bầu Cử. Truy 
cập sdvote.com để tìm một địa điểm gần quý vị. 

 
Nhắn Tin Bỏ Phiếu Trực Tiếp (bắt đầu 10 ngày trước Ngày Bầu Cử) 

• Chưa ghi danh đi bầu? Đến bất cứ trung tâm bỏ phiếu nào để ghi danh và bỏ phiếu của quý vị 
ngay hôm nay! Tìm một vị trí gần quý vị tại sdvote.com. #SDVOTE 
 

• Quý vị không cần phải đợi đến Ngày Bầu Cử để bỏ phiếu. Bỏ phiếu sớm và đến bất kỳ trung tâm 
bỏ phiếu nào để trực tiếp bỏ phiếu hoặc nộp lại lá phiếu đã bầu của quý vị. Tìm một vị trí gần 
quý vị tại sdvote.com. #SDVOTE 

 
Tin Nhắn Ngày Bầu Cử (giờ bỏ phiếu trong Ngày Bầu cử là từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối) 

• Hôm nay là Ngày Bầu Cử! Chưa ghi danh đi bầu? Đến bất cử trung tâm bỏ phiếu nào để ghi danh 
và bỏ phiếu của quý vị ngay hôm nay! Hạn chót là 8 giờ tối. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com. 
#SDVOTE 
 

• Ngày Bầu Cử! Làm cho tiếng nói của quý vị được lắng nghe. Hãy chắc chắn bỏ phiếu trước 8 giờ 
tối đêm nay. Tìm một trung tâm bỏ phiếu hoặc địa điểm thu nhận phiếu bầu gần quý vị tại 
sdvote.com. #SDVOTE 
 


