CÁCH BỎ PHIẾU
Trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tháng Sáu Năm 2022 Ở California

Hãy Sẵn Sàng
Nếu quý vị đã ghi danh bỏ phiếu, hãy truy cập trang voterstatus.sos.ca.gov để đảm bảo tất
cả thông tin của quý vị là chính xác:
Kiểm tra địa chỉ nhà và địa chỉ email của quý vị
Ghi danh để nhận tài liệu bầu cử bằng ngôn ngữ ưa thích của quý vị qua thư hoặc email
Nếu chưa ghi danh, quý vị có thể ghi danh trực tuyến tại registertovote.ca.gov hoặc lấy mẫu
đơn tại DMV, bưu điện, thư viện hoặc văn phòng bầu cử quận của quý vị. Quý vị cũng có thể
ghi danh trước và vào Ngày Bầu Cử.

Lựa Chọn 1 - Bỏ Phiếu Từ Nhà
Nếu ghi danh trước ngày 23 tháng Năm, quý vị sẽ nhận
được lá phiếu của mình qua đường bưu điện. Điền vào
lá phiếu của quý vị, cho lá phiếu vào phong bì được cấp,
sau đó ký tên, ghi ngày tháng và niêm phong phong bì.
Quý vị có thể gửi phiếu bầu qua thư. Không cần bưu
phí! Hãy chắc chắn rằng thư được đóng dấu bưu điện
trước cuối ngày 7 tháng Sáu.
Quý vị cũng có thể mang lá phiếu đến bỏ vào thùng
phiếu tại văn phòng bầu cử quận của quý vị hoặc bất
kỳ địa điểm bỏ phiếu nào. Hầu hết các quận cũng có
thùng bỏ phiếu an toàn bắt đầu từ đầu tháng 5.

Lựa Chọn 2 - Bỏ Phiếu Trực Tiếp
Ngày Bầu Cử là Thứ Ba, ngày 7 tháng Sáu. Thời gian bỏ phiếu từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối.
Quý vị cũng có thể tìm địa điểm bầu cử của mình tại đây sos.ca.gov/elections/polling-place.
Nhiều quận cũng sẽ tổ chức bỏ phiếu trực tiếp từ Thứ Bảy, ngày 28 tháng Năm đến hết
Thứ Ba, ngày 7 tháng Sáu. Hãy kiểm tra với văn phòng bầu cử địa phương của quý vị. Quý vị
có thể tra cứu vị trí bỏ phiếu và thùng bỏ phiếu tại CAearlyvoting.sos.ca.gov.
Để việc bỏ phiếu trực tiếp dễ dàng hơn nữa, hãy mang lá phiếu mà quý vị nhận được qua
đường bưu điện đến địa điểm bỏ phiếu của quý vị.
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