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THUẬN LỢI, KÍN ĐÁO, AN TOÀN VỚI DỊCH COVID: BỎ PHIẾU TỪ NHÀ 
      
Khi các lá phiếu bầu bằng thư bắt đầu có với các cử tri của Địa Hạt 79 Hạ Viện Tiểu 
Bang, Văn Phòng Bầu Cử khuyến khích các cư dân bỏ phiếu an toàn hơn tại nhà. 

Hơn 300.000 lá phiếu qua thư đã được gởi đi cho cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Đặc Biệt trong 
địa hạt. 

Chỉ có những người 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 Tiểu Bang hay không? Quý vị có thể tìm 
hiểu ở đây. 
 
Bỏ phiếu bằng thư thì: 

• ĐƠN GIẢN: Một lá phiếu bầu bằng thư, hướng dẫn và một nhãn dán “Tôi Đã Bỏ 
Phiếu” được bao gồm trong bưu kiện bầu bằng thư của quý vị. 

• AN TOÀN: Đưa ra quyết định bỏ phiếu và đánh dấu lá phiếu của quý vị một cách 
thoải mái tại nhà.  

• KÍN ĐÁO: Ký tên và ghi ngày trên bao thư của quý vị, dán kín lại lá phiếu đã bầu 
của quý vị bên trong và gởi trả nó lại cho một nguồn đáng tin cậy: 

• Gởi lại lá phiếu bầu của quý vị qua bưu điện. Để biết thùng nhận thư hay bưu 
điện gần mình, xin truy cập trang mạng Dịch Vụ Bưu Điện Hoa Kỳ. 

• Bắt đầu thứ Hai, ngày 29 tháng Ba, quý vị  có thể gởi lại nó tại một trong nhiều 
địa điểm thu nhận phiếu bầu bằng thư chung quanh khu vực. Tìm địa điểm gần 
nhất bằng cách truy cập công cụ định vị trực tuyến của Văn Phòng Bầu Cử. 

• Gởi trả nó tới Văn Phòng Bầu Cử nơi mà bỏ phiếu sớm đã được tiến hành từ 8 
giờ sáng đến 5 giờ chiều thứ Hai đến thứ Sáu. Nếu quý vị có ý định gởi trả lá 
phiếu của mình hoặc bỏ phiếu trực tiếp ở đó, xin mang khẩu trang che mặt và 
giữ khoảng cách xã hội 
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Các cử tri gởi trả lá phiếu bằng thư của họ qua Bưu Điên Hoa Kỳ có thể theo dõi nó 
bằng cách ghi danh với Lá Phiếu Của Tôi Ở Đâu?”. 
 
Nếu quý vị vẫn chưa nhận được lá phiếu bằng thư của mình trước ngày 16 tháng Ba 
xin gọi cho Văn Phòng Bầu Cử ở số (858) 565-5800. 
 
Tìm hiểu thêm về Bỏ Phiếu An Toàn Hơn San Diego và bỏ phiếu trong cuộc Bầu Cử 
Sơ Bộ Đặc Biệt, Địa Hat 79 Hạ Viện Tiểu Bang, vào sdvote.com or gọi (858) 565-5800. 
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