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Liên Lạc: Nguyễn Thế Sử (858) 505-7243 
         

NGÀY BẦU CỬ LÀ THỨ BA – QUÝ VỊ CÓ BIẾT PHÒNG PHIẾU CỦA MÌNH CHƯA?  

KIểm Tra Lá Phiếu Mẫu của Mình hay Tìm Trực Tuyến 

 Kỳ Tổng tuyển cử Thống Đốc Tiểu Bang là thứ Ba, nhưng bây giờ quý vị có thể tìm thấy địa điểm 
phòng phiếu của mình. 

Địa điểm phòng phiếu của quý vị được liệt kê ở mặt sau của Tập Sách Thông Tin Cử Tri và Lá Phiếu 
Mẫu được gửi đến nhà quý vị hoặc quý vị có thể sử dụng công cụ định vị địa điểm phòng phiếu trực tuyến. 
Nhập vào địa chỉ của quý vị và nhấn nút gửi để tìm địa điểm phòng phiếu ở khu phố của mình.  

Các địa điểm phòng phiếu có thể thay đổi từ cuộc bầu cử này đến cuộc bầu cử khác, vì vậy tốt nhất 
nên kiểm tra kỹ trước khi đi. 

Quý vị cũng có thể xem lá phiếu mẫu của mình trực tuyến. 

 Nếu quý vị có lá phiếu bầu bằng thư nhưng chưa gửi đi, quý vị có thể đem nộp lại ở bất kỳ nơi nào 
trong số 1.542 địa điểm phòng phiếu. 

Quý vị cũng có thể đem phiếu bầu bằng thư của quý vị và bầu trực tiếp tại Văn Phòng Bầu Cử ở 
5600 Overland Ave., San Diego, 92123. Cử tri có thể bỏ phiếu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều thứ Hai và 7 giờ 
sáng đến 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử. 

“Cho đến nay, chúng tôi đã nhận được 430.000 trong số hơn 1.200.000 phiếu bầu bằng thư đã được 
gửi đến cử tri. Những phiếu bầu bằng thư này đang được phân loại và rọi quang ngay bây giờ để chúng sẵn 
sàng đếm ngay khi các phòng phiếu đóng cửa vào lúc 8 giờ tối vào Đêm Bầu Cử thứ Ba. ”Trưởng Phòng 
Bầu Cử Michael Vu phát biểu. 

Đối với các cử tri cần hỗ trợ ngôn ngữ, các tài liệu bầu cử cũng có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha, Phi 
Luật Tân, Việt Nam và Trung Hoa. 

Để tìm hiểu thêm về bầu cử trong cuộc bầu cử ngày 6 tháng 11, hãy gọi (858) 565-5800 hoặc truy 
cập sdvote.com.  
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