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Q U Ậ N  S A N  D I E G O   
 

     Liên Lạc Nguyễn Thế Sử (858) 505-7243
  

GẦN ĐÂY QUÝ VỊ CÓ DI CHUYỂN CHỖ Ở KHÔNG? 
QUÝ VỊ CÓ THỂ PHẢI CẬP NHẬT VIỆC GHI DANH ĐI BẦU CỦA MÌNH 
Bưu Thiếp Đang Được Gởi Ra Để Nhắc Một Số Cử Tri Ghi Danh Lại. 

  
Nếu quý vị muốn đi bầu cho kỳ Tổng Tuyển Cử Thống Đốc Tiểu Bang ngày 6 tháng Mười Một, thì 

thời hạn chót ghi danh là Thứ Hai, ngày 22 tháng Mười. Quý vị sẽ cần làm đơn ghi danh mới  nếu quý vị mới 

đổi chỗ ở hoặc mới đổi tên của quý vị. Nếu quý vị không chắc về việc ghi danh của mình, thì vào mạng kiểm 

xem tình trạng của mình tại sdvote.com. Nếu quý vị chưa ghi danh hoặc cần thay đổi tình trạng ghi danh của 

mình,  quý vị cũng sẽ tìm thấy thông tin ở đó. 

Văn Phòng Bầu Cử Quận San Diego đang gởi bưu thiếp đến hai nhóm cử tri, để giảm thiểu không 

cần thiết phiếu bầu tạm thời tại phòng phiếu vào ngày 6 tháng Mười Một. Một nhóm khoảng  20,000 cử tri 

bầu bằng thư mà theo hồ sơ của Dịch Vụ Bưu Điện cho thấy cử tri đã di chuyển chỗ ở nhưng không ghi 

danh lại. Họ sẽ nhận được một bưu thiếp để nhắc nhở họ làm đơn ghi danh mới với địa chỉ mới của họ. Nếu 

không, họ có thể không nhận được lá phiếu hoặc thông tin về bầu cử. Họ cũng có thể cần bỏ phiếu tạm thời 

nếu họ có mặt tại phòng phiếu của họ vào Ngày Bầu Cử. 

“Điều quan trọng là những cử tri này hoàn thành việc ghi danh mới để họ nhận được thông tin chính 

xác về lá phiếu trước khi bầu cử và rồi họ sẽ nhận phiếu bầu bằng thư của họ”  theo lời của Trưởng Phòng 

Bầu Cử Michael Vũ. “Nếu họ không làm, thì theo luật chúng tôi phải gởi phiếu bầu bằng thư tới địa chỉ mà 

chúng tôi có trong hồ sơ”. 

   Các bưu thiếp khác nhằm giúp khoảng 22,000 cử tri bầu bằng phiếu bầu tạm thời trong kỳ bầu cử 

tháng Sáu tránh xảy ra chuyện đó lần nữa trong ngày 6 tháng Mười Một. Nếu quý vị bầu bằng thư, Văn 

phòng bầu cử khuyến khích quý vị bầu phiếu và gởi lại lá phiếu kịp thời bằng bưu điện.  

Tuy nhiên, nếu quý vị quyết định đi bầu tại phòng phiếu được chỉ định, thì quý vị phải đem lá phiếu 

của mình trả lại cho nhân viên phòng phiếu. Nếu quý vị không làm như vậy, quý vị sẽ được yêu cầu bầu lá 

phiếu tạm thời.  

Để biết thêm thông tin, hãy vào sdvote.com or call (858) 565-5800. 
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