
 

 
 

Cáo Thị 
 

Bỏ phiếu tại Văn Phòng Bầu Cử cho cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Thống Đốc California ngày 
14 tháng Chín, 2021 bắt đầu thứ Hai, ngày 16 tháng Tám và sẽ tiếp tục cho đến thứ Ba, 
ngày 14 tháng Chín (Ngày Bầu Cử). 

 
Trong suốt khoảng thời gian này, văn phòng bầu cử sẽ mở cửa cho bỏ phiếu: 

• Thứ hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. 
• Thứ Bảy, ngày 11 tháng Chín đến thứ Hai, ngày 13 tháng Chín, 8 giờ sáng đến 5 giờ 

chiều. 
• Ngày Bầu Cử, ngày 14 tháng Chín 7 giờ sáng – 8 giờ tối. 

 
Xin lưu ý văn phòng sẽ đóng cửa thứ Hai, ngày 6 tháng Chín mừng Lễ Lao Động 

Xác minh chữ ký được dự định bắt đầu vào ngày 23 tháng Tám 

Việc mở và chuẩn bị các phiếu bầu bằng thư để sắp xếp đếm trên máy tính sẽ bắt đầu vào 

hoặc sau ngày 24 tháng Tám. 

 
Kết quả bỏ phiếu sẽ được công bố theo lịch trình sau đây: 
 

• Sau 8 giờ tối, thứ Ba, ngày 14 tháng Chín (theo giờ các địa điểm bỏ phiếu đóng cửa 
(Ngày Bầu Cử). 

• Sau 5 giờ chiều, thứ Năm, ngày 16 tháng Chín. 
• Thông báo bổ túc có thể diễn ra theo quyết định của Trưởng Phòng Bầu Cử  

 
Tất cả những kết quả đều không chính thức cho đến khi hoàn tất việc kiểm phiếu chính thức của cuộc 
bầu cử vào hoặc trước ngày 14 tháng Mười. 
 
Quan sát công khai bất kỳ diễn tiến nào được mô tả ở trên đều được hoan nghênh. Nếu 
quý vị có một tổ chức nhóm tình nguyện và muốn điều hợp các hoạt động quan sát của 
nhóm, xin liên lạc với chúng tôi tại số 858-565-5800 
 


