
HƯỚNG DẪN CỬ TRI CHÍNH THỨC

Thứ Ba, ngày 5 tháng Sáu, 2018
Hãy Nhớ Bầu Cử!

Nơi bỏ phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối.

Ngày 7 tháng Năm
Ngày đầu tiên bầu cử bằng cách gửi thư qua đường bưu điện.

Ngày 21 tháng Năm*
Ngày cuối cùng ghi danh bầu cử.

Ngày 29 tháng Năm
Ngày cuối cùng mà viên chức bầu cử của quận sẽ chấp  

nhận bất kỳ đơn bầu cử nào gửi qua đường bưu điện của cử tri.

Để xin thêm bản sao Hướng Dẫn Cử Tri bằng bất kỳ ngôn ngữ 
nào dưới đây, vui lòng gọi:

Kiểm tra tình trạng ghi danh cử tri của quý vị trực tuyến tại VoterStatus.sos.ca.gov.

Trong nỗ lực giảm chi phí bầu cử, Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang đã cho phép Tiểu Bang và các quận chỉ gửi một bản hướng 
dẫn qua đường bưu điện đến các địa chỉ nơi có nhiều cử tri có cùng họ sinh sống. Quý vị có thể xin thêm bản sao bằng 

cách liên lạc với viên chức bầu cử của quận quý vị hoặc gọi (800) 339-8163.

VIETNAMESE

CALIFORNIA

            CUỘC BẦU CỬ SƠ BỘ TRỰC TIẾP TRÊN TOÀN TIỂU BANG

OSP 18 144602

*Quý vị có thể ghi danh và bầu cử “Có Điều Kiện” tại văn phòng bầu cử của quận quý vị sau hạn chót đăng ký cử tri 15 ngày.

Quý vị cũng có thể nhắn tin Vote gửi đến GOVOTE (468683) để tìm địa điểm nơi bỏ phiếu của quý vị.
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English: (800) 345-VOTE (8683)
TDD: (800) 833-8683
Español/Spanish: (800) 232-VOTA (8682)

中文 /Chinese: (800) 339-2857
/Hindi: (888) 345-2692

/Japanese: (800) 339-2865
/Khmer: (888) 345-4917

/Korean: (866) 575-1558
Tagalog: (800) 339-2957

/Thai: (855) 345-3933
/Vietnamese: (800) 339-8163


