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VẪN CÒN CẦN NHÂN VIÊN BẦU CỬ CHO CUỘC BẦU CỬ BÃI NHIỆM 14 THÁNG 9 
  
Văn Phòng Bầu Cử vẫn cần nhân viên bầu cử tạm thời cho Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm 
Thống Đốc California vào thứ Ba, ngày 14 tháng 9. Nhân viên bầu cử có thể được trả 
lương tới $20 một giờ. 
 
Đặc biệt cần nhân viên bầu cử để quản lý hoạt động của các địa điểm thu nhận phiếu 
bầu bằng thư và người quản lý cho các địa điểm bỏ phiếu trực tiếp khắp quận. 
 
Các địa điểm thu nhận phiếu bầu bằng thư sẽ mở trong gần một tháng và các địa điểm 
bỏ phiếu trực tiếp sẽ mở trong bốn ngày thay vì một ngày. Văn Phòng Bầu Cử sẽ thuê 
nhân viên bầu cử thay vì sử dụng nhân viên phòng phiếu tình nguyện vì việc huấn 
luyện chuyên sâu hơn trong khoảng thời gian làm việc được mở rộng. 
 
Văn Phòng Bầu Cử tuyển dụng người có tinh thần đồng đội, thể hiện kỹ năng lãnh đạo 
vững vàng và linh hoạt, kiên nhẫn và liêm chính cao nhất mọi lúc. Nhân viên bầu cử 
phải đại diện Văn Phòng Bầu Cử một cách chuyên nghiệp, tinh thần không đảng phái. 
 
Nhân viên nói tiếng Anh biết song ngữ Tây Ban Nha, Philippines, 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 quý vị. 
 
Văn Phòng Bầu Cử đang làm việc với Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế Công Cộng để bảo đảm 
sức khỏe và sự an toàn của nhân viên bầu cử và cử tri. Các thiết bị bảo hộ cá nhân và 
đồ dùng vệ sinh được khuyến nghị cung cấp cho nhân viên để họ có thể quản lý tiến 
trình bầu cử một cách an toàn. 
 
Đơn có sẵn trực tuyến. Để thêm thông tin, gọi (858) 565-5800 hay email 
pollwoker@sdcounty.ca.gov.  
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