
ĐƠN XIN BẦU BẰNG THƯ DỄ DÀNG TỪ XA (RAVBM)

Hệ Thống Bầu Bằng Thư Dễ Dàng Từ Xa có sẵn cho TẤT CẢ cử tri cho Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Thống Đốc 
California ngày 14 tháng Chín, 2021. Hệ thống này cho phép cử tri khuyết tật tải xuống và đánh dấu lá 
phiếu của họ một cách riêng tư và độc lập bằng cách sử dụng công nghệ hỗ trợ của riêng họ, in lá phiếu 
đã đánh dấu ra, và gởi bằng bưu điện đến Văn Phòng Bầu Cử để được đếm.

Vui lòng ghi nhận rằng Hệ Thống Bầu Bằng Thư Dễ Dàng Từ Xa (RAVBM) không phải bỏ phiếu bằng 
mạng internet bởi vì bản sao (được in ra) những bầu chọn của cử tri được gởi trả lại qua đường bưu 
điện, tại một địa điểm thu nhận phiếu bầu bằng thư, một địa điểm bỏ phiếu, hay tại Văn Phòng Bầu Cử

** Lá phiếu RAVBM không thể gởi trả lại một cách tự động điện tử và một máy in được yêu cầu để sử 
dụng hệ thống này. **

Thông Tin Của Đương Đơn 

Ngày
Tên Đầy Đủ: Sinh:

Tên gọi Ký Tự Đầu của Tên Lót Tên Họ

Địa Chỉ:
(Địa chỉ cư trú tại Quận San Diego (không phải là P.O. Box hoặc Cơ Sở Thương Mại)

Thành Phố Tiểu Bang Mã Bưu Chính

CÓ
Tôi muốn sử dụng Hệ Thống Bầu Bằng Thư Dễ Dàng Từ Xa. Vui lòng cung cấp địa chỉ email của quý vị.

Email: Điện Thoại:
Bắt Buộc Không Bắt Buộc

Tuyên Bố Miễn Trách Nhiệm và Chữ Ký 

Tôi xác nhận theo hình phạt về khai man rằng thông tin này là đúng và chính xác.

Chữ Ký: Ngày:

Nếu cử tri không thể ký, họ có thể đánh dấu được làm chứng bởi ít nhất một người..
Người Làm Chứng

FOR ROV USE ONLY 

AVID: ______________  INIT: __________ 

Hoặc đánh dấu "X" nếu không thể ký (KHÔNG chấp nhận ủy quyền) 




