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LÁ PHIẾU BẦU BẰNG THƯ GỞI ĐẾN CỬ TRI KỲ BẦU CỬ NGÀY 3 THÁNG 11 
 

Hơn 1,9 triệu lá phiếu bầu bằng thư đang trên đường gởi đến các cử tri đã ghi danh 
của Quận San Diego cho Kỳ Tổng Tuyển Cử Tổng Thống vào ngày 3 tháng 11. Quý vị 
có thể tìm thấy lá phiếu của quý vị trong hộp thư sớm nhất là thứ Hai, ngày 5 tháng 10. 
Quý vị cũng sẽ tìm thấy nhãn dán “Tôi Đã Bỏ Phiếu” bên trong bưu kiện phiếu bầu bằng 
thư chính thức của quý vị. 
  

Văn Phòng Bầu Cử ở Kearny Mesa hiện cũng mở cửa để bỏ phiếu sớm từ 8 giờ sáng 
đến 5 giờ chiều. thứ Hai đến thứ sáu. Tuy nhiên, Văn Phòng Bầu Cử kêu gọi cử tri tận 
dụng sự tiện lợi của các lá phiếu bầu bằng thư của họ. 
  

“Chúng tôi khuyến khích cử tri hành động sớm và đưa ra quyết định bỏ phiếu một cách 
thoải mái và an toàn tại nhà của mình,” Trưởng Phòng Bầu Cử Michael Vu cho biết. 
“Đánh dấu lá phiếu của quý vị, ký tên, dán kín và gửi lại lá phiếu bầu bằng thư của quý 
vị cho một nguồn đáng tin cậy. Chúng tôi nhận được lá phiếu của quý vị càng sớm, 
chúng tôi có thể bắt đầu xử lý nó càng sớm để nó sẽ được tính ngay khi các phòng 
phiếu đóng cửa lúc 8 giờ tối, ngày 3 tháng 11.” 
 

Trong khi các địa điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa để bỏ phiếu trực tiếp, tất cả cử tri California 
sẽ nhận được lá phiếu bầu bằng thư cho kỳ bầu cử này để giúp họ tránh tiếp xúc với 
những người khác trong đại dịch COVID-19. 
 

Quý vị có thể gởi trả lại lá phiếu đã bầu của mình trong phong bì đã trả bưu phí cho bất 
kỳ Trụ Sở hoặc thùng thu nhận thư của Bưu Điện Hoa Kỳ nào. Bắt đầu từ thứ Ba, ngày 
6 tháng 10, quý vị cũng sẽ có lựa chọn gởi trả lại phiếu bầu của mình tại một trong 126 
địa điểm thu nhận phiếu bầu bằng thư trên toàn quận.   
 
Quý vị có thể theo dõi lá phiếu bầu bằng thư của mình hiện nay bằng cách ghi danh Lá 
Phiếu Của Tôi Ở Đâu? Tìm hiểu cách thực hiện tại sdvote.com và nhận thông báo tự 
động về tình trạng lá phiếu của quý vị. 
 

https://www.sdvote.com/content/rov/vi/ContactUs/temp-contact-election.html
https://tools.usps.com/find-location.htm
https://www.sdvote.com/content/dam/rov/en/pdf/Mail_Ballot_Drop_Off_Locations.pdf
https://www.sdvote.com/content/rov/vi/elections/wheres-my-ballot.html
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Nếu quý vị vẫn chưa nhận được lá phiếu bầu bằng thư của mình trước thứ Tư, ngày 14 
tháng 10, hãy gọi cho Văn Phòng Bầu Cử số (858) 565-5800. 
 

Để tìm hiểu thêm về Bỏ Phiếu An Toàn Hơn San Diego và bỏ phiếu trong kỳ bầu cử 
ngày 3 tháng 11, hãy truy cập sdvote.com hoặc gọi (858) 565-5800. 
       ### 
 

 
 

https://www.sdvote.com/content/rov/vi/vote-safer-san-diego.html
https://www.sdvote.com/content/rov/vi.html
http://www.countynewscenter.com
http://www.facebook.com/sandiegocounty
http://twitter.com/sandiegocounty

