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Bỏ Phiếu cho Tổng Thống? Bảo Đảm Lá Phiếu có Lựa Chọn mà Quý Vị Muốn 

Văn Phòng Bầu Cử Quận San Diego gởi ra gần 1,8 triệu bưu thiếp cho các cử tri đã ghi danh của Quận San 
Diego trong những tuần tới để cho quý vị biết rằng việc ghi danh đảng chính trị của mình sẽ xác định ứng cử 
viên tổng thống nào sẽ xuất hiện trong lá phiếu bầu cử sơ bộ ngày 3 tháng Ba năm 2020 của quý vị. 

Vì thế - việc quý vị có thể bỏ phiếu cho ai? Nó phụ thuộc vào việc quý vị đã ghi danh thế nào. Tất cả các cử tri 
đã ghi danh rơi vào một trong hai nhóm. 

1. Ghi danh với một Đảng Chính Trị 

Nếu quý vị đã ghi danh với một trong sáu đảng chính trị ở California, lá phiếu của quý vị sẽ chỉ 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. 

Nếu đảng quý vị ghi danh khác với đảng của ứng cử viên tổng thống mà quý vị muốn bỏ phiếu, quý vị sẽ cần 
phải ghi danh để bỏ phiếu với đảng đó. 

2. Đã ghi danh Không Đảng Phái 

Nếu quý vị đã ghi danh không đảng phái (còn được gọi là không lệ thuộc hoặc không chọn đảng nào), lá phiếu 
ngày 3 tháng Ba của quý vị sẽ không liệt kê các phần tranh cử tổng thống hoặc ứng cử viên. Có hơn 550.000 
cử tri tại Quận San Diego đã ghi danh là cử tri không đảng phái. Nếu quý vị là một trong số họ, quý vị có thể 
thực hiện các bước ngay bây giờ để bỏ phiếu cho một ứng cử viên tổng thống trong kỳ bầu cử sơ bộ. 

• Các Đảng Chính Trị Cho Phép các Cử Tri Không Đảng Phái Qua bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống 
của họ 

Năm nay, Đảng Người Mỹ Độc lập, Đảng Dân Chủ và Đảng Tự Do cho phép các cử tri không đảng phái tham 
gia cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của họ. 

Nhưng các cử tri không đảng phái phải yêu cầu lá phiếu của một trong ba đảng này để bỏ phiếu bầu cho ứng 
cử viên tổng thống của đảng đó trong kỳ bầu cử sơ bộ. Việc chọn phiếu bầu của một trong ba đảng này sẽ 
không ghi danh quý vị với đảng đó. Quý vị vẫn là một cử tri không đảng phái. 

Có hơn 300.000 cử tri không đảng phái cũng là những cử tri bầu bằng thư thường xuyên. Nếu quý vị là cử tri 
bầu bằng thư thường xuyên, quý vị sẽ nhận được một tấm bưu thiếp yêu cầu quý vị cho Văn Phòng Bầu Cử 
biết việc lựa chọn lá phiếu của quý vị trước ngày 6 tháng Giêng, để nó có trong đợt đầu tiên phiếu bầu bằng 
thư được gởi ra trong tuần của ngày 11 tháng Hai. Nếu không, quý vị sẽ nhận được lá phiếu không đảng phái, 
sẽ không bao gồm phần tranh cử tổng thống. 
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Cũng lưu ý rằng Đảng Dân Chủ cho phép cử tri không đảng phái bỏ phiếu phần tranh cử tổng thống nhưng 
không phải phần tranh cử ủy ban trung ương của họ. Nếu yêu cầu, quý vị sẽ nhận được phiên bản lá phiếu 
không đảng phái của Đảng Dân Chủ. 

• Các Đảng Chính Trị Không Cho Phép các Cử Tri Không Đảng Phái Qua bỏ phiếu cho ứng cử viên 
tổng thống của họ 

Năm nay, các Đảng Xanh, Đảng Hòa Bình và Tự Do và Đảng Cộng Hòa không cho phép các cử tri không 
đảng phái qua bỏ phiếu trong kỳ bầu cử sơ bộ tổng thống của họ. 

Điều đó có nghĩa là quý vị cần phải ghi danh với một trong những đảng đó để bỏ phiếu cho các ứng cử viên 
tổng thống của họ trong kỳ bầu cử sơ bộ. Cử tri không đảng phái sẽ không thể chọn một trong những lá phiếu 
này. Các cử tri không đảng phái muốn có lá phiếu của một trong các đảng này cần phải ghi danh lại với đảng 
đó. 

Bất kể đảng mà quý vị chọn là gì, tất cả các cử tri đã ghi danh sẽ được phép bỏ phiếu trong các phần tranh cử 
không đảng phái và các chức vụ do cử tri đề cử, chẳng hạn như các chức vụ quốc hội Hoa Kỳ và lập pháp 
tiểu bang. Hai ứng cử viên được bỏ phiếu cao nhất ở các phần tranh cử do cử tri đề cử sẽ vào tranh cử trong 
cuộc tổng tuyển cử vào tháng Mười Một. 

Không chắc chắn quý vị đã ghi danh như thế nào hoặc nếu quý vị đã ghi danh đi bầu? Quý vị có thể kiểm tra 
việc ghi danh của mình, ghi danh lại và ghi danh tại sdvote.com. Văn Phòng Bầu Cử  khuyến khích quý vị làm 
thật sớm trước ngày 17 tháng Hai năm 2020 để tránh sự trễ nãi trong Ngày Bầu Cử. 

Để biết thêm chi tiết, xin gọi (858) 565-5800 hoặc vào sdvote.com. Quý vị có thể kiếm thêm sự hỗ trợ về cuộc 
bầu cử sắp tới tại đây. 
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