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CHỜ ĐÓN TẬP SÁCH LÁ PHIẾU MẪU CỦA QUÝ VỊ CHO KỲ BẦU CỬ NGÀY 3 THÁNG BA 

Văn Phòng Bầu Cử đang trong thời gian gởi ra hơn 1,8 triệu Tập Sách Hướng Dẫn Cử Tri và Lá Phiếu 

Mẫu tới các cử tri đã ghi danh trong Quận San Diego cho Kỳ Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống Ngày 3 tháng 

Ba. Tất cả tập sách này sẽ đến tay cử tri khoảng ngày 3 tháng Hai.  

Khi quý vị nhận được của mình, hãy kiểm tra lại việc ghi danh đảng phái của quý vị ở phía sau. Tình 

trạng đảng phái của quý vị sẽ ảnh hưởng đến ứng cử viên sơ bộ tổng thống mà quý vị có thể bầu chọn. 

Văn Phòng Bầu Cử kêu gọi cử tri xem lại các quy tắc của các chính đảng nếu quý vị có kế hoạch bầu 

cho tổng thống. Mặt sau tập sách của quý vị cũng sẽ liệt kê phòng phiếu của mình.  

Tập sách lá phiếu mẫu cung cấp chi tiết đầy đủ cho cử tri về các ứng cử viên và các dự luật cũng như 

chi tiết hệ trọng liên quan đến kỳ sơ bộ tới đây. Cử tri cũng có thể xem tập sách lá phiếu mẫu của họ 

trực tuyến với công cụ Xem Lá Phiếu Mẫu của quý vị tại sdvote.com.  

Nếu quý vị đã ghi danh để nhận lá phiếu mẫu cho mình bằng điện tử, thì quý vị đã nhận được một email 

cho phép quý vị được truy cập vào xem lá phiếu mẫu của mình.   

Những cử tri nào muốn là một trong những người đầu tiên thấy lá phiếu mẫu của họ cho kỳ Tổng Tuyển 

Cử Tổng Thống vào tháng 11 năm 2020 thì có thể ghi danh để được nhận các tập sách lá phiếu mẫu 

trong tương lai bằng điện tử. Những ai chọn cách nhận Lá Phiếu Mẫu điện tử sẽ không còn nhận tập 

sách sao chép gởi bằng thư nữa nhưng sẽ được thông báo bằng email khi lá phiếu mẫu có thể xem 

được trên mạng. 

Cùng lúc đó, Văn Phóng Bầu Cử vẫn đang tìm kiếm nhiều nhân viên phòng phiếu đặc biệt là các nhân 

viên song ngữ. Để biết thêm chi tiết, xin gọi số (858) 565-5800 hoặc vào thăm trang nhà sdvote.com. 
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