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HÃY SẴN SÀNG  
 

Làm thế nào để bỏ phiếu cho tổng  
tuyển cử năm 2020 tại California  
 
 
 

Nếu bạn đã đăng ký bỏ phiếu, bạn nên tham khảo 
tại https://voterstatus.sos.ca.gov để đảm bảo rằng 
tất cả các thông tin của bạn là chính xác. 
voterstatus.sos.ca.gov  Kiểm tra địa chỉ, địa chỉ 
email và cho biết nếu bạn muốn nhận được tài liệu 
bầu cử đã được dịch.  

Nếu bạn chưa đăng ký, thì có thể đăng ký trực tuyến 
tại www.registertovote.ca.gov hoặc đi lấy mẫu đơn 
tại DMV, bưu điện, thư viện hoặc văn phòng bầu cử 
quận của bạn. registertovote.ca.gov Bạn cũng có thể 
đăng ký cho đến khi và vào ngày bầu cử nếu bạn trễ 
hạn chót.

Nếu bạn đã đăng ký xong vào 
ngày 19 tháng 10, bạn sẽ 
nhận được lá phiếu của bạn 
qua bưu điện. Điền vào lá 
phiếu của bạn, và nhớ là phải 
ký, ghi ngày tháng và đóng 
dấu nó.  

Bạn có thể gửi trả lại nó 
qua đường bưu điện. 
Không cần bưu phí! Hãy 
chắc chắn rằng nó được 
đánh dấu là đã được gửi 
cuối ngày 3 tháng 11.  

Bạn có thể gửi nó tại văn 
phòng bầu cử quận của bạn hoặc bất kỳ điểm bỏ phiếu 
hoặc trung tâm bỏ phiếu nào. Hầu hết các quận cũng có 
hộp thả an toàn bắt đầu từ đầu tháng 10.  

Ngày bầu cử là thứ ba, ngày 3 tháng 11 năm 2020. Các cuộc 
bỏ phiếu sẽ bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. 

Bạn có thể tìm thấy địa điểm bỏ phiếu của mình tại đây: 
sos.ca.gov/elections/polling-place 

Hầu hết các quận cũng sẽ tổ 
chức bỏ phiếu trực tiếp bắt 
đầu từ thứ bảy, ngày 31 
tháng 10 năm 2020, và một 
số quận sẽ bỏ phiếu trực tiếp 
thậm chí còn sớm hơn. Kiểm 
tra với văn phòng bầu cử địa 
phương của bạn.  

Bạn có thể tìm thấy địa điểm bỏ phiếu sớm và hộp thả ở đây: 
caearlyvoting.sos.ca.gov 

Để làm cho quá trình diễn ra một cách dễ dàng nhất, hãy cố 
gắng mang theo lá phiếu của bạn để nộp nếu bạn nhận được 
một lá phiếu qua đường bưu điện. 

 

VOTE IN PERSON  VOTE BY MAIL 


