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NGÀY BẦU CỬ LÀ THỨ BA – QUÝ VỊ CÓ BIẾT ĐI BẦU Ở ĐÂU CHƯA? 

Kiểm Tra Tập Lá Phiếu Mẫu hay Tìm Phòng Phiếu Trên Mạng 
 

Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống là thứ Ba, nhưng quý vị có thể tìm địa điểm 

phòng phiếu của mình ngay bây giờ. Địa điểm phòng phiếu được liệt kê ở trang bìa sau 

của Tập Lá Phiếu Mẫu và Thông Tin Cho Cử Tri đã được gởi đến nhà quý vị hoặc quý 

vị có thể tìm thấy nó tại trang nhà văn phòng bầu cử. Đánh vào địa chỉ của quý vị và 

nhấn gởi đi để tìm địa điểm phòng phiếu trong khu phố của mình.  

Địa điểm phòng phiếu của quý vị có thể thay đổi theo từng cuộc bầu cử, do vậy 

tốt nhất là nên kiểm tra lại trước khi đi.  

Quý vị cũng có thể xem lá phiếu mẫu của mình trên mạng. 

Nếu quý vị có lá phiếu bằng thư nhưng chưa gởi nó đi, quý vị có thể tới một 

trong 61 địa điểm thu nhân lá phiếu bằng thư trên toàn quận, nhiều nơi sẽ là địa điểm 

phòng phiếu trong Ngày Bầu Cử, hay nộp nó tại bất cứ nơi nào tại 1,548 địa điểm 

phòng phiếu. Nếu quý vị có một phiếu bầu bằng thư, nhưng quyết định bỏ phiếu tại địa 

điểm phòng phiếu của quý vị, hãy mang lá phiếu bằng thư của mình theo để trả lại. 

Quý vị cũng có thể mang phiếu bầu bằng thư và đích thân bỏ phiếu tại văn 

phòng Bầu Cử tọa lạc tại 5600 Overland Ave., San Diego, 92123. Cử tri có thể bầu lá 

phiếu của họ trong khoảng 8 giờ sáng và 5 giờ chiều thứ Hai và 7 giờ sáng tới 8 giờ tối 

vào Ngày Bầu Cử.  

 “Đến nay, chúng tôi đã nhận được 341,881 trong hơn 1.35 triệu phiếu bầu bằng 

thư vốn đã được gởi đến các cử tri. Những lá phiếu này hiện được phân loại và rọi qua 

máy để sẵn sàng đếm ngay khi phòng phiếu đóng cửa lúc 8 giờ tối Đêm Bầu Cử thứ 

Ba.” Trưởng Phòng Bầu Cử Michael Vu phát biểu. 

Nếu quý vị chưa ghi danh và muốn tham gia bầu cử ngày 3 tháng Ba, Văn 

Phòng Bầu Cử khuyến khích quý vị đến Văn Phòng Bầu Cử hay một địa điểm chi 
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nhánh bỏ phiếu để ghi danh đi bầu. Những địa điểm này sẽ có sẵn sàng mọi loại lá 

phiếu và trang bị tốt hơn để giúp các cử tri sắp tới có nhu cầu ghi danh và bầu cử. Nếu 

quý vị có nhu cầu tận dụng dịch vụ này vào Ngày Bầu Cử, quý vị phải xếp hàng dài đợi. 

Xin kiểm tra thời gian chờ trước khi đi. 

Cho các cử tri vốn cần trợ giúp về ngôn ngữ, tài liệu bầu cử có sẵn bằng tiếng 

Tây Ban Nha, Phi Luật Tân, Việt Nam và Trung Hoa. 

Muốn biết thêm về bỏ phiếu trong kỳ bầu cử ngày 3 tháng Ba, xin vào trang nhà 
văn phòng bầu cử hay gọi (858) 565-5800. 
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