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BẮT ĐẦU BỎ PHIẾU SỚM CHO KỲ BẦU CỬ SƠ BỘ TỔNG THỐNG NGÀY 3, THÁNG BA, 2020  

Bưu Điện Bắt Đầu Gởi Lá Phiếu Bằng Thư Tới Nhà 
 

 Những cử tri muốn bỏ phiếu sớm cho Kỳ Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống ngày 3 tháng Ba có thể 
thực hiện ngay bây giờ tại Văn Phòng Phòng Bầu Cử ở địa điểm 5600 Overland Ave. trong Trung 
Tâm Điều Hành Quận vùng Kearny Mesa. Bỏ phiếu sớm bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều thứ 
Hai đến thứ Sáu và sẽ tiếp tục cho đến khi các phòng phiếu đóng cửa lúc 8 giờ tối Ngày Bầu Cử. 
Văn phòng cũng sẽ mở cửa từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều ngày thứ Bảy 29 tháng Hai và Chủ Nhật 
1 tháng Ba để cử tri bỏ phiếu cuối tuần. 

 
Có khoảng 1.3 triệu lá phiếu bầu bằng thư đã được gởi qua bưu điện hôm thứ Hai và cử tri 

có thể tìm thấy nó trong thùng thư của mình sớm cùng ngày. 

“Nếu quý vị biết quý vị muốn bầu lá phiếu của mình như thế nào, lấy ngay lá phiếu gởi qua 
bưu điện khi quý vị nhận được, đánh dấu bầu chọn của mình và hãy gởi trả lại ngay,” theo lời 
Trưởng Phòng Bầu Cử Michael Vu. “Chúng tôi nhận lại phiếu bầu sớm chừng nào, thì chúng tôi sẽ 
bắt đầu sớm chừng ấy cho tiến trình đếm phiếu liền ngay sau khi các phòng phiếu đóng cửa lúc 8 
giờ tối ngày 3 tháng Ba”. 

Quý vị cũng tìm thấy một điều mới trong bưu kiện đựng lá phiếu bằng thư của mình năm 
nay-một nhãn dán “Tôi Đã Bỏ Phiếu”. 

Phiếu bầu bằng thư thuận lợi cho cử tri vốn không thích phải làm một chuyến đi đặc biệt đến 
Văn Phòng Bầu Cử để bầu lá phiếu của họ hay phải đợi các phòng phiếu mở cửa vào Ngày Bầu 
Cử. Cử tri đã ghi danh có thể yêu cầu một phiếu bầu bằng thư cho đến ngày 25 tháng Hai. 
 

Trong thời gian này, văn phòng vẫn còn tuyển nhân viên phòng phiếu, đặc biệt là những 
nhân viên biết song ngữ. Để biết thêm thông tin, xin gọi (858) 565-5800 hay vào trang nhà 
sdvote.com. 
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