
Kính Gởi Quý Cử Tri:

Bằng cách ghi danh đi bầu, là quý vị đã thực hiện bước đầu tiên trong việc quyết định tương lai của 
California. Để giúp quý vị thực hiện sự quyết định của mình, nhóm của tôi đã soạn thảo Tập Sách 
Hướng Dẫn Chính Thức Về Bầu Cử này—chỉ là một trong những phương tiện hữu ích để tìm hiểu 
những điều nêu trong lá phiếu của quý vị và kỳ bầu cử này sẽ được thực hiện như thế nào.  

Tập sách lá phiếu mẫu của quận của quý vị có những bài đăng về ứng cử viên và những dự luật riêng 
cho vùng của quý vị. Muốn biết thêm chi tiết về kỳ bầu cử thí dụ như làm thế nào để xem lại tình 
trạng ghi danh bầu cử của quý vị, tìm phòng phiếu, hoặc xác nhận lá phiếu bầu bằng thư của quý vị 
đã nhận được hay chưa, hãy vào www.sos.ca.gov/elections hoặc gọi đường dây trợ giúp bầu cử miễn 
phí của tôi số (800) 339-8163.

Mỗi cử tri đã ghi danh đều được chọn bầu bằng thư hoặc bầu tại phòng phiếu ở địa phương. Ngày 
cuối để yêu cầu lá phiếu bầu bằng thư từ văn phòng bầu cử quận là ngày 28 tháng Mười. Vào Ngày 
Bầu Cử, các phòng phiếu sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối.

Có thêm nhiều cách khác để tham gia vào tiến trình bầu cử.

•	 Làm nhân viên phòng phiếu vào Ngày Bầu Cử, giúp cho việc bầu cử được dễ dàng hơn cho tất 
cả những cử tri hợp lệ và bảo vệ lá phiếu cho đến khi được đếm.

•	 Hãy nói cho nhau biết về quyền bầu cử qua email, điện thoại, tài liệu, và bản hướng dẫn.

•	 Hướng dẫn những cử tri khác bằng cách tổ chức các nhóm thảo luận hoặc tham gia trong 
những buổi tranh luận với bạn bè, gia đình, và các nhà lãnh đạo cộng đồng.

Tài liệu hướng dẫn cho cử tri này bao gồm các đề tựa và tóm lược những dự luật tiểu bang được đưa 
vào lá phiếu do Kamala D. Harris Tổng Chưởng Lý soạn thảo; phần phân tích khách quan những dự 
luật được đưa vào lá phiếu và những chi phí có thể gây tốn kém cho người dân đóng thuế do Mac 
Taylor Phân Tích Viên Lập Pháp soạn thảo; các bài biện luận cho dự luật được đưa vào lá phiếu do 
những người ủng hộ và chống đối soạn thảo; nội dung của dự luật đề nghị do Diane F. Boyer-Vine Cố 
Vấn Lập Pháp soạn thảo và kiểm chứng; và những thông tin hữu ích khác. Tài liệu này được in dưới 
sự giám sát của David Gerald "Jerry" Hill Ban In Ấn của Tiểu Bang.

Đây là đặc ân tuyệt vời trong nền dân chủ có nhiều quyền chọn lựa. Một số phần tranh cử thật sự đòi 
hỏi số phiếu bầu chênh lệch rất ít. Tôi khuyến khích quý vị nên dành thời giờ đọc kỹ từng ứng cử viên 
và từng dự luật được đưa vào lá phiếu, và biết rõ các quyền bầu cử của quý vị.

Cám ơn sự tích cực của quý vị trong việc chu toàn trách nhiệm của người dân và để cho tiếng nói của 
quý vị được lắng nghe!
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