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BỎ PHIẾU BẰNG THƯ ĐƠN GIẢN, AN TOÀN HƠN VÀ KÍN ĐÁO  
Trong khi các lá phiếu bầu bằng thư bắt đầu thấy trong các hộp thư ở khắp Quận San Diego, 
Văn Phòng Bầu Cử muốn nhắc nhở các cử tri là việc đánh dấu vào lá phiếu tại nhà sẽ an toàn 
hơn để tránh nguy cơ tiếp xúc với dịch bệnh COVID-19. Hơn 1.9 triệu lá phiếu bầu bằng thư 
cho kỳ Tổng Tuyển Cử Tổng Thống ngày 3 tháng 11 đã được sớm gởi ra đầu tuần này cho các 
cử tri đã ghi danh.  
Bỏ phiếu bằng thư là: 
• Đơn giản: Một lá phiếu bầu bằng thư, các hướng dẫn và một nhãn dán “Tôi Đã Bỏ Phiếu” 

được gộp chung trong bưu kiện đựng lá phiếu bầu bằng như.  

• An Toàn Hơn: Tránh xếp hàng dài, cần giữ khoảng cách an toàn và mang khẩu trang bằng 
cách quyết định bỏ phiếu an toàn tại nhà của quý vị.  

• KÍN ĐÁO: Ký tên và ghi ngày tháng trên phong bì của quý vị, dán kín lá phiếu đã hoàn tất 
vào bên trong và gởi trả lại mà không cần bưu phí đến nguồn đáng tin cậy.  

• Hoàn lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện. Để biết thêm địa điểm bưu điện gần 
quý vị, truy cập trang mạng Bưu Điện Hoa Kỳ hoặc thùng thu nhận thư. 

• Hoàn lại tại một trong 126 địa điểm thu nhận lá phiếu bằng thư ở khắp quận. Tìm địa 
điểm gần nhất với quý vị bằng cách truy cập dụng cụ tìm kiếm địa điểm thu nhận trên 
trang mạng của Văn Phòng Bầu Cử.  

• Hoàn lại tại Văn Phòng Bầu Cử, nơi bỏ phiếu sớm đã được diễn ra từ 8 giờ sáng đến 5 
giờ chiều thứ Hai đến thứ Sáu. Nếu quý vị muốn nộp lại lá phiếu bầu bằng thư ở đó 
hoặc bầu trực tiếp, hãy mang khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn.  

Quý vị có thể theo dõi lá phiếu của mình bằng cách ghi danh cho “Lá Phiếu Của Tôi Ở Đâu?” 
Quý vị sẽ nhận được thông báo khi nào lá phiếu đã được gửi đến quý vị, khi nào nó được hoàn 
trả lại cho Văn Phòng Bầu Cử và khi nào nó được đếm.  
 
Để biết thêm về Bỏ Phiếu An Toàn Hơn tại San Diego và bỏ phiếu trong kỳ bầu cử vào ngày 3 
tháng Mười Một, truy cập sdvote.com hoặc gọi 858-565-565-5800.  
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