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  Cử Tri Không Đảng Phái Muốn Bỏ Phiếu Cho Tổng Thống: Những Điều Quý Vị 
Cần Biết 

Kêu gọi tất cả các cử tri đã ghi danh Không Đảng Phái! Nếu quý vị bỏ phiếu bằng thư và muốn bỏ phiếu cho 
tổng thống, quý vị cần báo cho Văn Phòng Bầu Cử về lá phiếu bầu bằng thư nào quý vị muốn vào ngày 6 
tháng Giêng. Nếu không, lá phiếu bầu bằng thư không đảng phái của quý vị sẽ không có bất kỳ ứng cử viên 
tổng thống nào. 

Cách đây vài tuần, Văn Phòng Bầu Cử đã gửi ra cho cử tri bầu bằng thư Không Đảng Phái của Quận 350,000 
bưu thiếp hồi đáp đã trả bưu phí yêu cầu họ chọn lá phiếu tùy chọn cho kỳ bầu cử sơ bộ ngày 3 tháng Ba, 
2020. Nếu quý vị là cử tri Không Đảng Phái và đã vừa ghi danh để trở thành cử tri bầu bằng thư, quý vị có thể 
mong đợi một tấm bưu thiếp phác thảo các lựa chọn của quy vị trong tuần này. 

Cho đến nay, gần 37.000 cử tri Không Đảng Phái đã gởi trả lại bưu thiếp của họ hoặc đã ghi danh lại. Nếu 
bưu thiếp của quý vị bị lạc mất trong số tất cả các thư ngày lễ, đây là những gì quý vị cần biết. 

Các đảng Người Mỹ Độc Lập, Đảng Dân Chủ và Đảng Tự Do cho phép các cử tri Không Đảng Phái tham gia 
kỳ bầu cử sơ bộ tổng thống của họ. Nhưng cử tri Không Đảng Phái phải yêu cầu một trong những lá phiếu này 
để bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống của đảng đó. Tình trạng cử tri Không Đảng Phái của quý vị sẽ không 
thay đổi. 

Ngoài tấm bưu thiếp ra, quý vị vẫn có thể truy cập sdvote.com để điền đơn và gửi email. Hãy chắc chắn rằng 
quý vị đã ghi danh đi bầu và được liệt kê là cử tri bầu bằng thư Không Đảng Phái trước khi điền. 

Các Đảng Xanh, Hòa Bình và Tự Do và Đảng Cộng Hòa không cho phép cử tri Không Đảng Phái tham gia kỳ 
bầu cử sơ bộ tổng thống của họ. Các cử tri Không Đảng Phái muốn bỏ phiếu cho một trong những ứng cử 
viên tổng thống của các đảng chính trị này phải ghi danh lại. 

Tất cả các cử tri có thể kiểm lại việc ghi danh đi bầu của mình, ghi danh lại và ghi danh ở sdvote.com. Văn 
Phòng Bầu Cử khuyến khích quý vị nên làm sớm trước hạn chót ghi danh vào ngày 18 tháng 2 năm 2020 để 
tránh sự chậm trễ lâu trong Ngày bầu cử. Để biết thêm chi tiết, xin gọi (858) 565-5800 hoặc vào sdvote.com.   
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