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  THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
ĐỂ PHỔ BIẾN NGAY 

Ngày 6 tháng Ba, 2019 

COUNT Y COMMUNIC AT IONS OFF ICE 
1600  P A C I F I C  H I G HW A Y ,  RO O M  208  •  S A N  D I E G O ,  CA  92101-2472  

 
 

Q U Ậ N  S A N  D I E G O   
 

Liên lạc: Su Nguyen (858) 505-7243 
         

Bỏ Phiếu cho Tổng Thống Vào Năm Tới? Hãy Bảo Đảm Quý Vị Có Thể! 
 
Cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống tại California còn cách một năm nữa. Nhưng không là quá sớm để báo trước 
cho quý vị chuẩn bị - các đảng chính trị quyết định ai có thể bỏ phiếu cho các ứng cử viên tổng thống của họ. 
Quý vị có thể cần thay đổi tình trạng ghi danh cử tri của mình với Văn Phòng Bầu Cử để bỏ phiếu cho người 
quý vị muốn vào ngày 3 tháng Ba năm 2020. 
 
Ghi danh với đảng chính trị 
 
Nếu quý vị đã ghi danh với một đảng chính trị, lá phiếu của quý vị sẽ liệt kê các ứng cử viên tổng thống của 
đảng đó. Quý vị chỉ có thể bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống của đảng đó mà thôi. 
 
Không chọn đảng (không đảng phái) 
 
Nếu quý vị đã ghi danh Không Chọn Đảng, còn được gọi là không đảng phái, sẽ không có ứng cử viên tổng 
thống nào được liệt kê trong lá phiếu của quý vị. Tính đến ngày 28 tháng Hai, chỉ có hơn 580.000 cử tri ở 
Quận San Diego đã ghi danh là Không Chọn Đảng. 
 
Cử tri Không Chọn Đảng muốn bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống có các lựa chọn: 

 
Quý vị có thể bỏ phiếu cho một ứng cử viên tổng thống chỉ từ một trong các đảng chính trị cho phép 
các cử tri không đảng phái được đổi lấy lá phiếu đảng đó. Các đảng chính trị có đến ngày 20 tháng 
Mười để quyết định có cho phép cử tri không đảng phái tham gia vào các cuộc bầu cử sơ bộ tổng 
thống của họ hay không. 
 
Nếu quý vị đã ghi danh là Không Chọn Đảng nhưng quý vị muốn bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng 
thống của một trong những đảng không cho phép cử tri không đảng phái đổi lấy lá phiếu của họ, quý 
vị phải ghi danh lại với đảng đó. Ví dụ, trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống năm 2016, các Đảng 
Xanh, Đảng Hòa Bình và Tự Do, và Đảng Cộng Hòa chỉ cho phép các đảng viên đã ghi danh được 
bỏ phiếu cho các ứng cử viên tổng thống trong cuộc bầu cử sơ bộ của họ mà thôi. 

 
Nếu không chắc cách mà quý vị đã ghi danh như thế nào hoặc vẫn còn ghi danh bỏ phiếu hay không? Kiểm 
tra lại tình trạng ghi danh hiện tại của quý vị hoặc ghi danh. Để biết thêm chi tiết, xin gọi (858) 565-5800. 
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