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Kết Quả Bầu Cử - Khi nào Mới Có Được  

 Vào tối ngày bầu cử, tất cả chúng ta đều muốn biết ai là người thắng trong cuộc tranh cử và 

dự luật gì được thông qua – và càng sớm càng tốt! Nhưng mà kết quả của Kỳ Tổng Tuyển Cử  

Thống Đốc Tiểu Bang ngày 6 tháng Mười Một có thể có chậm một chút. Dưới đây là lý do tại sao. 

• Cử tri Quận San Diego sẽ có lá phiếu hai-tờ với phần tranh cử liệt kê trên hai mặt trước và 

sau. Cử tri cần có thời gian để bầu vào đó và Văn Phòng Bầu Cử sẽ cần nhiều thời gian hơn 

để tiến hành thủ tục. 

• Nhiều phiếu bầu bằng thư hơn bao giờ hết đã được Văn Phòng Bầu Cử gởi ra, có gần 1.2 

triệu lá phiếu và nhiều cử tri vẫn không gởi lại chúng cho đến Ngày Bầu Cử. 

• Một số lượng lớn cử tri ghi danh: Quận San Diego có hơn 1.7 triệu cử tri ghi danh. 

• Nhiều địa điểm phòng phiếu sẽ được mở ra: lên tới 1,542 từ 1,444 trong kỳ Bầu Cử Sơ Bộ 

ngày 5 tháng Sáu. 

Ngắn gọn, chúng ta có hai tờ cho mỗi phiếu bầu, nhiều ứng cử viên, nhiều dự luật, nhiều cử tri, 

nhiều địa điểm phòng phiếu, nhiều phiếu bầu bằng thư và nhiều tờ phiếu nói chung. 

Số lượng bầu lá phiếu tạm thời đã tăng lên trong các cuộc bầu cử gần đây. Chúng làm mất thêm 

thời gian để giải quyết. Nhân viên văn phòng bầu cử phải bảo đảm phiếu bầu của quý vị được tính 

cho những phần tranh cử trên lá phiếu mà quý vị được quyền bầu và họ không đếm những phần 

tranh cử không thuộc quyền của quý vị. 

 Những phiếu bầu bằng thư thì thuận tiện hơn, nhưng nếu quý vị đem nộp lại tại các phòng 

phiếu trong Ngày Bầu Cử, thì Văn Phòng Bầu Cử không thể bắt đầu đếm những lá phiếu này cho 

đến sớm nhất là thứ Năm vì tất cả các chữ ký cần phải được kiểm chứng trước. Trưởng Phòng Bầu 

Cử ước lượng có khoảng 250,000 đến 300,000 phiếu bầu bằng thư sẽ được đem nộp lại tại các 

phòng phiếu hay nhận lãnh tại Bưu Điện Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng Sáu. 

 “Thật sự đây không phải là một hiện tượng mới mẻ gì,” Trưởng Phòng Michael Vu phát biểu. 

“Chẳng qua chúng ta còn một số lượng lớn phiếu bầu chưa nộp lại.” 
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 Vậy thì quý vị có thể tiên đoán được gì không?   

 Các phòng phiếu đóng của lúc 8 giờ tối. Trong vòng ít phút, kết quả sẽ có qua những phiếu 

bầu bằng thư đã nhận được gởi qua bưu điện, được nộp tại những điểm thu nhận trước Ngày Bầu 

Cử hoặc suốt thời gian bầu cử sớm tại Văn Phòng Bầu Cử.  

.  Sau đó, một số kết quả từ phòng phiếu có thể thêm vào, nhưng chỉ là số lượng rất nhỏ. Đến 

gần 11 giờ đêm quý vị có thể dự đoán được số lượng lớn từ các phòng phiếu. Và rồi, kết quả sẽ có 

theo trình tự của những chuyến xe mang các thùng đựng lá phiếu về đến. Tất cả phiếu bầu ở 

phòng phiếu có thể không đến được cho đến sau 1 giờ sáng và kết quả không chính thức của đêm 

bầu cử có thể sẽ không hoàn tất cho đến sau 4 giờ sáng.  

 Sau khi tất cả các phiếu bầu ở phòng phiếu được đếm vào đêm bầu cử, Trưởng Phòng Bầu 

Cử Michael Vu ước tính chỉ có khoảng từ 55% đến 60% phiếu bầu được đếm. Những phần tranh 

cử có kết quả khít khao đó có thể chưa quyết định được. 

“Đêm bầu cử chưa phải là kết thúc và cũng không kéo dài, quá lâu,” ông Vu cho biết. 

“Những phần tranh cử sát nút không được quyết định cho đến khi tất cả các phiếu bầu đều được 

đếm.” 

Trong khi quý vị có thể đoán kết quả thế nào của vài phần tranh cử theo con số sơ khởi đưa 

ra, kết quả của những phần tranh cử có tính khít khao phải đợi cho đến khi nhân viên bầu cử làm 

thủ tục, xem xét lại hoặc kiểm tra từng lá phiếu: Lá phiếu ở phòng phiếu, lá phiếu tạm, lá phiếu bầu 

bằng thư, và bị hư.   

 “Giữa phiếu bầu bằng thư và phiếu bầu tạm thời, việc đếm phiếu khít khao luôn xảy ra cuối 

cùng hết,” ông Vu nói. “Chúng tôi phải làm trong sự cẩn trọng để bảo đảm mọi thứ là đúng.” 

 Kết quả của một số phần tranh cử có thể không được quyết định trong vài tuần. Kết quả phải 

được chứng nhận, tuy nhiên, cũng chỉ 30 ngày sau Ngày Bầu Cử là ngày 6 tháng Mười Hai.   

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập sdvote.com hoặc gọi số (858) 565-5800.  

 

     

      ### 

http://www.sdvote.com/content/rov/vi.html
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http://www.countynewscenter.com
http://www.facebook.com/sandiegocounty
http://twitter.com/sandiegocounty

