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PART 1                                                                                                                    

PHẦN 2                                                                                                                    
(Được hoàn tất tại QUẦY LÀM THỦ TỤC GHI TÊN BỎ PHIẾU MÀ THÔI) 

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ 
PHẦN 2 chỉ có thể được điền đầy đủ bởi một cử tri hiện ghi danh đi bầu ở Quận San Diego yêu cầu thay đổi địa chỉ trong 
phạm vị Quận San Diego. Việc này chỉ có thể được hoàn thành trong khoảng thời gian 14 ngày trước một cuộc bầu cử cho 
đến khi các phòng phiếu đóng cửa vào Ngày Bầu Cử. Mẫu đơn này phải được cấp trực tiếp bởi một viên chức bầu cử quận. 

(Bộ Luật Bầu Cử §§ 2119.5, 2152) 
 

□ Tôi muốn đổi địa chỉ thực tế của tôi. Địa chỉ trước đây của tôi là: 
 
                                              
Chỉ địa chỉ cư trú thực tế mà thôi (không phải P.O. Box) 
                       CA                        
                        (Thành phố)                                                                   (Tiểu bang)                                                                              (Mã bưu chính) 

PHẦN 1                                                                                                                    
Mẫu Đơn Ghi Tên Bỏ Phiếu này được Văn Phòng Bầu Cử Quận San Diego sử dụng để bắt đầu nhanh chóng và chính xác 
thủ tục ghi tên để bỏ phiếu tại các phòng phiếu.  Mẫu đơn này cho phép chúng tôi thu thập chữ ký của quý vị, xác minh hồ sơ 
cử tri của quý vị và hỗ trợ các nhân viên phòng phiếu cấp lá phiếu chính xác cho mỗi cử tri. 
 
TÊN CỬ TRI:             NGÀY SINH:    
(XIN VIẾT CHỮ IN)       (Họ)                            (Tên)                                 (Tên lót)                      (Tháng/Ngày/Năm) 
 
ĐỊA CHỈ:                          
         Địa Chỉ Cư Trú Thực Tế Ở Quận San Diego (Không Chấp Nhận P.O. Box, Rural Route, etc.  Nếu có thể, ghi rõ N, S, E, W, nếu có.)    
                          
    CA                      ĐIỆN THOẠI:      
                       (Thành phố)                                (Tiểu bang) (Mã bưu chính) 
 

MẪU ĐƠN GHI TÊN BỎ PHIẾU NÀY YÊU CẦU CHỮ KÝ CHÍNH THỨC CỦA QUÝ VỊ. 
Đó là một trọng tội có thể bị trừng phạt bằng cách bỏ tù trong Nhà Tù Tiểu Bang hoặc trong Nhà Tù Quận cho bất kỳ ai bỏ 
phiếu một cách gian lận, cố gắng bỏ phiếu một cách gian lận, bỏ phiếu nhiều lần, cố gắng bỏ phiếu nhiều lần, mạo danh cử tri 
hoặc cố gắng mạo danh cử tri (Bộ Luật Bầu Cử §§ 18560, 14108).  
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CHỮ KÝ             NGÀY 

MẪU ĐƠN GHI TÊN BỎ PHIẾU 
 


