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NHẬN LÁ PHIẾU MẪU QUA ĐIỆN THƯ 

 Hãy là người đầu tiên trong quận nhận được lá phiếu mẫu và tập sách hướng dẫn cử tri của 

quý vị trong mỗi kỳ bầu cử bằng cách ghi tên để nhận tài liệu bầu cử bằng điện thư. 

Trước kia, luật liên bang và tiểu bang đòi hỏi Văn Phòng Bầu Cử phải gởi đi bản giấy lá 

phiếu mẫu và tập sách hướng dẫn cử tri đến từng cử tri đã ghi danh. Bây giờ Văn Phòng Bầu Cử 

có thể gởi ra bằng điện tử, và một số khoảng 80,000 cử tri của Quận nhận tài liệu bầu cử trong hộp 

thư điện tử của họ. 

Những người ghi danh trên đã tiết kiệm đến hàng tấn giấy và tiền thuế trong chi phí ấn hành 

và gởi đi. Những tài liệu bầu cử cũng có trong những hộp thư điện tử của họ ngay khi được phát 

hành trong khi những cử tri khác phải chờ đợi một ngày hoặc lâu hơn trước khi tập sách có trong 

thùng thư của họ.  

Bất cứ cử tri ghi danh nào quan tâm đến việc nhận tài liệu điện tử cho kỳ bầu cử tháng Mười 

Một nên ghi tên vào cuối tháng này. Khởi đầu vào cuối tháng Chín, Văn Phòng Bầu Cử sẽ bắt đầu 

tiến trình gởi ra 1 triệu 7 trăm ngàn tập tài liệu lá phiếu mẫu cho kỳ bầu cử tháng Mười Một. Những 

ai không ghi tên kịp hạn chót sẽ nhận một bưu thiếp trên bìa sau lá phiếu mẫu của họ nhắc nhở họ 

có thể ghi tên cho việc nhận thư điện tử trong các kỳ bầu cử tương lai. 

Cho dù chúng được gởi đi qua bưu điện hay điện thư, lá phiếu mẫu và tập sách hướng dẫn 

cử tri có sẵn theo yêu cầu với tiếng Anh, Mễ Tây Cơ, Phi Luật Tân, Việt Nam và Trung Hoa. 

Để biết thêm chi tiết, xin gọi (858) 565-5800 hay vào trang nhà  sdvote.com. 
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