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LÁ PHIẾU CỦA TÔI Ở ĐÂU? THEO DÕI NÓ TRÊN MỖI BƯỚC ĐƯỜNG  

  
Nếu quý vị là một cử tri đã ghi danh có đi bầu tích cực, bây giờ quý vị có thể ghi danh 
để theo dõi tình trạng lá phiếu bầu bằng thư của mình - khi nào lá phiếu được gửi đến 
quý vị, khi nào Văn Phòng Bầu Cử nhận lại từ quý vị qua đường bưu điện và khi nào nó 
được đếm.     
 
Do đại dịch COVID-19, mọi cử tri đã ghi danh có đi bầu tích cực ở California sẽ nhận 
được lá phiếu qua đường bưu điện cho Kỳ Tổng Tuyển Cử Tổng Thống vào ngày 3 
tháng 11, 2020.   
 
Công cụ theo dõi phiếu bầu là mới. Cử tri có thể ghi danh cho Lá Phiếu Của Tôi Ở 
Đâu? tại sdvote.com để tự động nhận được thông báo qua email, tin nhắn hoặc các 
cuộc gọi về tình trạng lá phiếu của họ. 
 
Các cử tri cũng nên kiểm tra lại việc ghi danh của họ trong vài tuần tới để bảo đảm Văn 
Phòng Bầu Cử gửi lá phiếu bầu bằng thư đến đúng địa chỉ. 
  

• Kiểm tra chi tiết ghi danh của quý vị. Bảo đảm địa chỉ cư trú của quý vị và nếu 
khác, địa chỉ gửi thư của quý vị được cập nhật. 

• Quý vị đã từng chuyển chổ ở hay đổi tên? Cho dù quý vị là người mới đến Quận 
San Diego hay mới chuyển qua bên kia đường, quý vị cần phải ghi danh lại để 
bỏ phiếu. 

• Quý vị có phải là cử tri lần đầu? Ghi danh đi bầu - chỉ mất chưa đầy hai phút. 
 
Văn Phòng Bầu Cử sẽ chuẩn bị các lá phiếu để gửi qua đường bưu điện vào giữa 
tháng 9, và các lá phiếu sẽ bắt đầu được chuyển đến các cử tri đã ghi danh vào tuần 
của ngày 5 tháng 10. Nếu thông tin cử tri của quý vị được cập nhật, quý vị sẽ nhận 
được lá phiếu của mình vào tuần đó. 
 
Bỏ phiếu bằng thư rất đơn giản, an toàn và kín đáo. Văn Phòng Bầu Cử đã phát động 
một chiến dịch nâng cao nhận thức, Bỏ Phiếu An Toàn Hơn San Diego, để hướng dẫn 
công chúng về sự an toàn, kín đáo và bỏ phiếu dễ dàng trong cuộc bầu cử sắp tới giữa 
đại dịch COVID-19. 
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Những ai muốn bỏ phiếu trực tiếp sẽ vẫn có cơ hội làm như vậy, nhưng họ có thể phải 
xếp hàng dài, cả ở phòng phiếu và Văn Phòng Bầu Cử.   
 
Để tìm hiểu thêm về chiến dịch Bỏ Phiếu An Toàn Hơn San Diego và bỏ phiếu trong 
cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11, hãy truy cập sdvote.com hoặc gọi (858) 565-5800. 
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