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NHÂN VIÊN PHÒNG PHIẾU CẦN CHO CUỘC BẦU CỬ NGÀY 6 THÁNG 11 
Đặc Biệt Cần Nhân Viên Phòng Phiếu Song Ngữ 

Nhân viên phòng phiếu, đặc biệt là những ai biết song ngữ trong bất cứ một trong 6 ngôn ngữ cụ thể, 

cần cho Kỳ Tổng Tuyển Cử Thống Đốc Tiểu Bang ngày 6 tháng Mười Một. Văn Phòng Bầu Cử được yêu 

cầu bởi Luật Liên Bang phải cung cấp nhân viên nói song ngữ và các tài liệu bầu cử cho cử tri nói tiếng Tây 

Ban Nha, Phi Luật Tân, Việt Nam, và Trung Hoa. Ngoài ra, trong cuộc thống kê gần đây của Trường Đại Học 

UC Berkeley cho thấy rằng có nhu cầu cho những người nói tiếng Á Rập và Đại Hàn ở khoảng 90 phòng 

phiếu trên toàn quận, do vậy Văn Phòng Bầu Cử cũng đang tuyển nhân viên phòng phiếu song ngữ trong 

các ngôn ngữ đó cho kỳ bầu cử ngày 6 tháng Mười Một.  

Để trở thành nhân viên phòng phiếu, đương đơn phải là quốc tịch Hoa Kỳ và là cử tri hợp lệ của 

California, hoặc là thường trú nhân Hoa Kỳ hợp pháp. Nhân viên phòng phiếu phải có phương tiện di chuyển 

để đến phòng phiếu được chỉ định của họ và cũng cần tiếp cận được internet để được hướng dẫn trên mạng 

điện toán và tham dự lớp hướng dẫn hai tiếng đồng hồ.  

Tất cả nhân viên phòng phiếu được nhận thù lao từ $75-$175 tùy theo nhiệm vụ và nhân viên song 

ngữ được thêm $15 nếu họ được chỉ định để cung cấp trợ giúp ngôn ngữ cho cử tri. 

 Nhân viên phòng phiếu tương lai có thể điền đơn trên mạng tại  www.sdvote.com. Để biết thêm chi 

tiết, xin gọi (858) 565-5800 hay email pollworker@sdcounty.ca.gov.  
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