SANTA CLARA COUNTY

ĐỂ Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ
ĐƯỢC LẮNG NGHE

VIỆC ĐIỀN MẪU PHIẾU KIỂM KÊ DÂN SỐ
GIÚP GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG CỦA QUÝ
VỊ
BẮT ĐẦU TỪ THÁNG 3 NĂM 2020,
chính phủ Hoa Kỳ sẽ đếm từng người
sống tại Hoa Kỳ bằng cách gửi một mẫu
phiếu kiểm kê dân số đến tất cả các hộ
gia đình.
Tìm hiểu thêm tại:
CountUsIn2020.org

• Nhận sự chia sẻ tài nguyên của quý vị
• Đạt tới sự đại diện công bằng về chính trị
Số liệu kiểm kê dân số giúp phân bổ hơn 1.5 nghìn tỷ đô la tài trợ
của chính phủ cho các dịch vụ như trường học, chăm sóc sức
khỏe, tem thực phẩm, v.v. Càng nhiều người trong cộng đồng của
quý vị được kiểm kê = nhiều tiền và nhiều đại diện chính trị hơn.
Việc điền phiếu kiểm kê dân số rất nhanh, dễ dàng và bảo mật.

THÊM CÁCH ĐỂ BẦU CỬ TẠI QUẬN SANTA CLARA:

HỆ THỐNG BẦU CỬ MỚI
CỦA QUẬN SANTA
CLARA

theo Đạo Luật Lựa Chọn của
Cử Tri (VCA) làm cho việc bầu
cử trở nên thuận lợi hơn với tất
cả mọi người.
Tìm hiểu thêm tại:
https://bit.ly/SantaClaraVCA

• Các địa điểm bỏ phiếu tại địa phương được thay thế bằng các trung
tâm bầu cử, là nơi giống như các địa điểm bỏ phiếu với dịch vụ đầy đủ.
Trong quận có ít trung tâm hơn, nhưng các trung tâm này mở cửa tới 11
ngày. Quý vị có thể đến bất kỳ trung tâm bầu cử nào chứ không cần đến
trung tâm gần nhất.

• • Hãy đăng ký bầu cử tại bất kỳ trung tâm bầu cử nào cho tới Ngày Bầu
Cử!
• Quý vị sẽ tự động nhận được một lá phiếu bầu qua thư trong hộp thư của mình
• Có 3 cách để bầu cử:
1.
2.
3.

Gửi lại phiếu bầu qua đường bưu điện (không cần tem)
Thả phiếu bầu vào một trong nhiều thùng phiếu bầu ở khắp nơi trong quận
Bỏ phiếu trực tiếp tại một trung tâm bầu cử

Quý vị có câu hỏi? Hãy liên hệ với Hiệp Hội Phát Huy Công Lý Người Mỹ Gốc Á Châu - Asian Law Caucus.
Nicole Wong, Người Bênh Vực Cộng Đồng tại: nicolew@advancingjustice-alc.org 415 - 848 - 7715

