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GỞI TRẢ LẠI LÁ PHIẾU BẦU BẰNG THƯ CỦA QUÝ VỊ CHO MỘT NGUỒN ĐÁNG TIN CẬY 

Với chỉ còn hơn một tuần lễ để bỏ phiếu, Văn Phòng Bầu Cử báo cáo hơn 40.000 cử tri 
ghi danh cư ngụ trong Địa Hạt 79 Hạ Viện Tiểu Bang đã bầu lá phiếu của họ cho cuộc 
Bầu Cử Đặc Biệt ngày 6 tháng Tư. Đó mới chỉ là 13% của hơn 300.000 cử tri của địa 
hạt. 

Văn phòng Bầu Cử xin nhắc nhở quý vị rằng quý vị có thể đưa ra quyết định bỏ phiếu 
và hoàn tất lá phiếu bầu bằng thư của quý vị một cách thoải mái và an toàn tại nhà của 
mình. Hãy nhớ ký tên và ghi ngày vào phong bì của quý vị, dán kín lá phiếu đã bầu của 
quý vị bên trong và gởi lại cho một nguồn đáng tin cậy. 

Quý vị có thể gởi trả lại qua đường bưu điện, không cần bưu phí, hay tại một trong 
nhiều địa điểm thu nhận lá phiếu bầu bằng thư trên địa hạt bắt đầu từ ngày 29 tháng 
Ba. Tìm một địa điểm gần quý vị nhất bằng cách truy cập vào công cụ định vị trực tuyến 
của Văn Phòng Bầu Cử   

Hãy nhớ truy cập trang nhà của từng địa điểm để biết giờ hoạt động trước khi tới hoàn 
trả lá phiếu của quý vị. Các địa điểm thu nhận lá phiếu bầu bằng thư và Văn Phòng 
Bầu Cử sẽ đóng cửa thứ Tư, ngày 31 tháng Ba mừng Ngày Cesar Chavez. 

Nếu quý vị nộp lại lá phiếu bầu bằng thư của mình, nó phải được nhận trước 8 giờ tối 
vào Ngày Bầu Cử, 6 tháng Tư. Văn Phòng Bầu Cử nhận được lá phiếu bầu của quý vị 
càng sớm, thì nó sẽ được tiến hành các thủ tục càng sớm để công bố kết quả đầu tiên 
của đêm bầu cử.  

Nếu quý vị muốn đích thân bỏ phiếu thì cách đó cũng có sẵn. Văn Phòng Bầu Cử tọa 
lạc vùng Kearny Mesa hiện đang mở cửa để bỏ phiếu sớm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ 
chiều thứ Hai đến thứ Sáu.  

Địa điểm phòng phiếu chỉ định của quý vị và Văn Phòng Bầu Cử sẽ mở cửa vào Ngày 
Bầu Cử, ngày 6 tháng Tư, từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Hãy chuẩn bị. mang khẩu trang 
che mặt và duy trì khoảng cách xã hội. 
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Chỉ có những ai sống trong Địa Hạt 79 mới có thể bỏ phiếu cho cuộc bầu cử ngày 6 
tháng Tư. 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 hay không? Quý vị có thể tìm hiểu ở đây. 
 
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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