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ĐỊA ĐIỂM PHÒNG PHIẾU MỞ CỬA NGÀY MAI CHO CUỘC BẦU CỬ 

SƠ BỘ ĐỊA HẠT 79 HẠ VIỆN TIỂU BANG 

Ngày mai là ngày cuối cùng để bầu lá phiếu của quý vị cho cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Địa 
Hạt 79 Hạ Viện Tiểu Bang. Văn Phòng Bầu Cử và địa điểm phòng phiếu chỉ định của 
quý vị sẽ mở cửa 7 giờ sáng đến 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử, ngày 6 tháng Tư. 
 
Chỉ những ai sống trong Địa Hạt 79 Hạ Viện Tiểu Bang mới có thể bỏ phiếu trong cuộc 
bầu cử. 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 ở trong địa hạt 79 hạ viện tiểu bang hay không? Quý vị có thể tìm hiểu ở đây. 
 

Trực tiếp bỏ phiếu, xin chuẩn bị.  

• Đến địa điểm phòng phiếu chỉ định của quý vị. Địa điểm được liệt kê trong bưu 
kiện đựng lá phiếu bầu bằng thư của quý vị hay quý vị có thể tìm thấy trực tuyến. 

• Mang khẩu trang che mặt và giữ khoảng cách xã hội. Nếu quý vị quên mang 
theo, nhân viên phòng phiếu sẽ cho quý vị một khẩu trang. Những cử tri không 
thể hay không muốn mang khiên che mặt hay khẩu trang sẽ được giúp đỡ bên 
ngoài với khoảng cách xã hội và có thể bỏ phiếu bên ngoài. 

• Xin làm theo tất cả hướng dẫn được đưa ra bởi nhân viên phòng phiếu.  

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, 
có thể kiểm tra lại nó, và bỏ nó vào thùng phiếu để được đếm tại Văn Phòng Bầu Cử 
vào đêm bầu cử 

Văn Phòng Bầu Cử tuân thủ các mệnh lệnh của Quận về y tế công cộng và đã đưa ra 
các quy trình để bảo đảm sức khỏe và an toàn cho tất cả nhân viên bầu cử, cử tri và 
quan sát viên đến văn phòng, các địa điểm phòng phiếu và các địa điểm thu nhận lá 
phiếu bầu bằng thư. Điều này bao gồm: 

webextlink://1600%20Pacific%20Highway,%20Room%20208%20/
webextlink://%C2%B7/
webextlink://%20San%20Diego,%20Ca%2092101-2472/
https://www.sdvote.com/content/dam/rov/en/maps/COC_Campus(ROV)Map.pdf
https://rov.sandiegocounty.gov/rov/vet/voters.asp
https://www.sdvote.com/content/rov/vi/elections/in-person-voting.html
https://rov.sandiegocounty.gov/rov/vet/Vpolling_query.asp
https://www.sdvote.com/content/rov/vi/outreach/bmd.html
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• Khử trùng tay khi ra vào cơ sở  
• Khẩu trang và bao tay 
• Kiếng chắn và dấu hiêu được dán dưới sàn nhà để duy trì khoảng cách xã hội 
• Một lối di chuyển ra vào được xác định trên toàn cơ sở  
• Làm sạch/khử trùng đều đặn các đồ vật và bề mặt mà thường xuyên đụng chạm 
• Nhân viên bầu cử đeo khẩu trang và một số trường hợp, phải đeo khiên che mặt 
• Các nhân viên phòng phiếu phải được kiểm tra thân nhiệt trước giờ làm việc 

Vận động hay tác động cử tri trong phạm vi 100 feet của một địa điểm phòng phiếu hay 
địa điểm thu nhận lá phiếu đều không được cho phép. Điều này bao gồm việc trưng 
bày có thể nhìn thấy hay phát âm thanh thông tin vốn ủng hộ hay chống đối bất cứ ứng 
cử viên nào trên lá phiếu. 
 
Quý vị vẫn còn cần gởi trả lại lá phiếu bầu bằng thư của mình? Thời gian vẫn còn. Hãy 
chắc chắn ký tên và đề ngày trên bao thư hồi báo của quý vị, dán kín lá phiếu đã điền 
đầy đủ bên trong và gởi trả lại tại một địa điểm thu nhận lá phiếu bằng thư, một địa 
điểm phòng phiếu, hay tại Văn Phòng Bầu Cử. Nếu quý vị nộp lại lá phiếu bầu bằng thư 
của mình phải được nhận trước 8 giờ tối. 
 
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, truy cập sdvote.com hay gọi (858) 565-
5800. 
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