
Trải Nghiệm Bỏ Phiếu 
Đơn Giản: 

Hướng Dẫn Thực Tiễn.
Đối với Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Thống Đốc California, tháng 9 năm 
2021, tất cả cử tri sẽ được gởi một lá phiếu. Việc này sẽ giúp giảm tiếp 
xúc với dịch COVID-19 trong khi cho phép quý vị thực hiện quyền bầu 
cử của mình. Chúng tôi khuyến khích quý vị bỏ phiếu bằng thư thoải 
mái tại nhà của mình.
Dưới đây là một vài cách giúp làm nên tiến trình bỏ phiếu một trải 
nghiệm thuận tiện cho tất cả mọi người.

KIỂM LẠI VIỆC GHI DANH CỬ TRI CỦA QUÝ VỊ
Quý vị đã chuyển chổ ở hay đổi tên của mình? Cho dù quý vị là người mới đến 
Quận San Diego hay mới chuyển qua bên kia đường, quý vị cần phải ghi danh 
lại để bỏ phiếu.
Hãy chắc chắn Văn Phòng Bầu Cử gởi lá phiếu của quý vị đến đúng địa chỉ. 
Kiểm chứng địa chỉ cư trú của quý vị và, nếu khác, địa chỉ gởi thư của quý vị. 
Quý vị có thể kiểm chứng chi tiết về cử tri của mình, ghi danh để bỏ phiếu hay 
ghi danh lại ở sdvote.com. Hành Động Ngay!

BỎ PHIẾU THOẢI MÁI TẠI NHÀ

Phiếu bầu bằng thư bắt đầu được gởi ra vào tuần của ngày 16 tháng 8. Nếu 
quý vị luôn cập nhật thông tin cử tri của mình, quý vị sẽ nhận được phiếu bầu 
của mình vào cùng tuần đó. 
Quý vị có thể theo dõi lá phiếu của mình qua Bưu Điện Hoa Kỳ bằng cách ghi 
tên tại “Lá Phiếu Của Tôi Ở Đâu?” ở sdvote.com.
Bầu bằng thư:
ĐƠN GIẢN.  Lá phiếu của quý vị cùng với nhãn dán “Tôi Đã Bỏ Phiếu” sẽ có 
trong hộp thư của quý vị khoảng một tháng trước Ngày Bầu Cử.
KHÔN NGOAN.  Đưa ra quyết định bầu chọn và hoàn tất lá phiếu của quý vị 
thoải mái tại nhà.
KÍN ĐÁO.  Dán kín lá phiếu đã hoàn thành của quý vị vào trong phong bì đã 
trả bưu phí, ký tên, ghi ngày và gởi trả lại qua đường bưu điện ngay để nó 
được nhận thật sớm trước Ngày Bầu Cử. Phải có chữ ký của quý vị để lá 
phiếu của quý vị được đếm!
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Quý vị có thể nộp lá phiếu dán kín của mình ở bất cứ một trong nhiều địa 
điểm thu nhận thuận tiện khắp quận. Hay, quý vị có thể nộp tại Văn Phòng 
Bầu Cử hoặc bất cứ địa điểm bỏ phiếu nào.
Mẹo:  Những cử tri bầu bằng thư quyết định đi bầu trực tiếp ở địa điểm bỏ 
phiếu của họ nên MANG THEO phiếu bầu bằng thư của mình để TRẢ LẠI, 
sau đó sẽ được cấp một lá phiếu mới.

SẼ CÓ CÁC ĐỊA ĐIỂM BỎ PHIẾU TRỰC TIẾP KHÔNG?
Có.  Các địa điểm bỏ phiếu trên toàn địa hạt sẽ được mở trong bốn ngày, từ 
ngày 11 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9. Truy cập sdvote.com để tìm một địa 
điểm bỏ phiếu gần quý vị.
Nếu quý vị quyết định bỏ phiếu trực tiếp, đừng ngạc nhiên, có thể xếp hàng 
dài! Hãy Chuẩn Bị Bỏ Phiếu. Đánh dấu các lựa chọn trên lá phiếu mẫu của 
quý vị trước để khi vào bên trong quầy bỏ phiếu, quý vị có thể nhanh chóng 
điền vào phiếu bầu chính thức.  
Nếu quý vị cần bỏ phiếu trực tiếp, quý vị nên tận dụng cơ hội bỏ phiếu sớm:
• Tại Văn Phòng Bầu Cử bắt đầu từ ngày 16 tháng 8, 8 giờ sáng đến 5 giờ

chiều, thứ Hai đến thứ Sáu
• Tại địa điểm bỏ phiếu gần quý vị hay Văn Phòng Bầu Cử thứ Bảy, ngày 11

tháng 9 đến thứ Hai, ngày 13 tháng 9, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
Tất cả sẽ mở vào Ngày Bầu Cử khi giờ bỏ phiếu thay đổi 7 giờ sáng đến 8 giờ 
tối nhưng chúng tôi khuyên quý vị đừng đợi. Tránh chậm trễ bằng cách bỏ 
phiếu sớm.

LÁ PHIẾU CỦA QUÝ VỊ. LỰA CHỌN CỦA QUÝ VỊ.
Chờ cho đến Ngày Bầu Cử có thể là thời điểm bận rộn vì các quyết định vào 
phút cuối. Hoặc với một chút chuẩn bị, quý vị có thể bỏ phiếu sớm, và trải 
nghiệm có thể thuận tiện và dễ dàng hơn cho tất cả mọi người. Dù bằng cách 
nào, chúng tôi sẽ bảo đảm mọi phiếu bầu đủ tiêu chuẩn đều được đếm.
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