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ĐỪNG TRÌ HOÃN! HÃY GỞI TRẢ LẠI LÁ PHIẾU BẦU BẰNG THƯ CỦA QUÝ VỊ  

CHO CUỘC BẦU CỬ HẠ VIỆN TIỂU BANG ĐỊA HẠT 79 
  

Nếu quý vị là một cử tri của Địa Hạt 79 Hạ Viện Tiểu Bang và đang giữ lá phiếu bầu 
bằng thư của mình, hãy hành động ngay và bầu lá phiếu một cách thoải mái ngay tại 
nhà của mình. Ký tên và ghi ngày trên bao thư hồi báo, dán kín với lá phiếu đã hoàn tất 
của quý vị bên trong và gởi trả nó cho một nguồn đáng tin cậy.  
 
Quý vị có thể gởi trả nó lại qua đường bưu điện, không cần bưu phí, hay tại một trong 
nhiều địa điểm thu nhận lá phiếu bằng thư thuận tiện trong toàn địa hạt. Hãy nhớ truy 
cập trang nhà của từng địa điểm để biết giờ hoạt động trước khi tới nộp lại lá phiếu của 
quý vị. 
 
Các lá phiếu nhận được qua Văn Phòng Bầu Cử trong suốt tuần lễ này phải được tiến 
hành kịp thời để công bố kết quả đầu tiên của đêm bầu cử vốn được đưa lên ngay sau 
8 giờ tối. Quý vị gởi trả lại lá phiếu của mình càng sớm, nhân viên Văn Phòng Bầu Cử 
càng sớm có thể tiến hành các thủ tục đếm phiếu. 

Chỉ những người sống trong Địa Hạt 79 Hạ Viện Tiểu Bang mới có thể bỏ phiếu trong 
cuộc bầu cử mà thôi. Khu vực này bao gồm đông nam San Diego, các thành phố La 
Mesa và Lemon Grove, và các phần của Chula Vista, Bonita và National City. Quý vị 
không chắc liệu mình có sống trong Địa Hạt 79 Hạ Viện Tiểu Bang hay không? Quý vị 
có thể tìm hiểu ở đây. 

Nếu quý vị muốn đích thân bỏ phiếu thì cách đó cũng có sẵn. Quý vị có thể làm như 
vầy: 
•  Tại Văn Phòng Bầu Cử: Thứ Năm, ngày 1 tháng Tư, thứ Sáu, ngày 2 tháng Tư, và 

thứ Hai, ngày 5 tháng Tư từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều 
  

• Tại địa điểm phòng phiếu chỉ định của quý vị hay Văn Phòng Bầu Cử trong Ngày 
Bầu Cử, thứ Ba, ngày 6 tháng Tư khi mà giờ bỏ phiếu thay đổi 7 giờ sáng đến 8 giờ 
tối  

Cuộc bầu cử này, tất cả cử tri trực tiếp bỏ phiếu sẽ đánh dấu lá phiếu của họ trên một 
thiết bị đánh dấu lá phiếu. Thiết bị này không lưu trữ, sắp xếp hay đếm bất kỳ phiếu bầu 
nào. Sau khi cử tri xác nhận lựa chọn của họ trên thiết bị, cử tri sẽ in lá phiếu của họ, 
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có thể kiểm tra lại nó, và bỏ nó vào thùng phiếu để được đếm tại Văn Phòng Bầu Cử 
vào đêm bầu cử 

Tìm hiểu thêm về Bỏ Phiếu An Toàn Hơn San Diego và bỏ phiếu trong cuộc Bầu Cử 
Sơ Bộ Đặc Biệt Địa Hạt 79 Hạ Viện Tiểu Bang, vào sdvote.com hay gọi (858) 565-
5800. 
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