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CHƯA NHẬN ĐƯỢC PHIẾU BẦU BẰNG THƯ? LIÊN LẠC VĂN PHÒNG BẦU CỬ  

Văn Phòng Bầu Cử đã gửi hơn 1,9 triệu lá phiếu bầu bằng thư cho các cử tri đã ghi 
danh vào tuần trước cho Kỳ Tổng Tuyển Cử Tổng Thống vào ngày 3 tháng 11. Nếu quý 
vị không nhận được lá phiếu của mình, quý vị có thể cần phải gọi cho Văn Phòng Bầu 
Cử.   

Trước hết, quý vị có thể xem lá phiếu bầu bằng thư của mình đã được gửi hay chưa 
bằng cách kiểm tra tại sdvote.com. 

Nếu quý vị đã chuyển chỗ ở, quý vị cần phải ghi danh lại để nhận được một lá phiếu 
bầu bằng thư. Văn Phòng Bầu Cử đề nghị quý vị nên ghi danh trực tuyến ngay bây giờ 
để có thời gian gởi cho quý vị một lá phiếu bầu bằng thư trước kỳ bầu cử.  

Các lá phiếu bầu bằng thư được gửi vào tuần trước lẽ ra phải đến vào ngày 10 tháng 
10. Nếu thông tin cử tri của quý vị đã được cập nhật và lá phiếu bầu bằng thư của quý 
vị chưa đến, hãy gọi cho Văn Phòng Bầu Cử theo số 858-565-5800. 

Nếu quý vị đã nhận được lá phiếu của mình, đừng đợi. Hành động ngay bây giờ và bỏ 
phiếu một cách thoải mái tại nhà của mình. Ký tên và ghi ngày vào phong bì của quý vị, 
dán kín lá phiếu đã điền đầy đủ của quý vị bên trong và gởi trả lại cho một nguồn đáng 
tin cậy.  

Lá phiếu đã đánh dấu của quý vị có thể được gởi trả lại trong phong bì có sẵn bưu phí 
cho bất cứ Thùng Thu Nhận Thư hoặc Sở Bưu Điện Hoa Kỳ nào.  
 
Quý vị cũng có thể chọn gửi lại lá phiếu của mình tại một trong 126 địa điểm thu nhận 
phiếu bầu bằng thư khắp nơi trong quận. Tìm địa điểm thu nhận gần quý vị bằng công 
cụ định vị này hoặc xem bên trong bưu kiện đựng phiếu bầu bằng thư của quý vị để 
biết danh sách ba địa điểm gần nhà quý vị nhất.   
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Quý vị cũng có thể theo dõi lá phiếu của mình bằng cách ghi danh Lá Phiếu Của Tôi Ở 
Đâu? Quý vị sẽ nhận được thông báo khi nào lá phiếu bầu bằng thư của quý vị được 
trả lại Văn Phòng Bầu Cử và khi nào nó được đếm. 
 
Văn Phòng Bầu Cử nhận được phiếu bầu của quý vị càng sớm thì họ có thể giải quyết 
phiếu bầu đó sớm hơn để công bố trước tiên kết quả Đêm Bầu Cử.  

Văn Phòng Bầu Cử đã phát động chiến dịch Bỏ Phiếu An Toàn Hơn San Diego để giúp 
cử tri tránh bị lây nhiễm COVID-19 khi bỏ phiếu cho kỳ bầu cử ngày 3 tháng 11. Để tìm 
hiểu thêm, hãy truy cập sdvote.com hoặc gọi (858) 565-5800. 

        
### 

 

 
  

        

webextlink://1600%20Pacific%20Highway,%20Room%20208%20/
webextlink://%C2%B7/
webextlink://%20San%20Diego,%20Ca%2092101-2472/
https://www.sdvote.com/content/rov/vi/elections/wheres-my-ballot.html
https://www.sdvote.com/content/rov/vi/elections/wheres-my-ballot.html
https://www.sdvote.com/content/rov/vi/vote-safer-san-diego.html
https://www.sdvote.com/content/rov/vi.html
http://www.countynewscenter.com
https://www.facebook.com/sandiegocounty/
https://mobile.twitter.com/SanDiegoCounty
https://www.instagram.com/countyofsandiego/?hl=en

	CHƯA NHẬN ĐƯỢC PHIẾU BẦU BẰNG THƯ? LIÊN LẠC VĂN PHÒNG BẦU CỬ

