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Tổng Thư Ký Tiểu Bang
Kính thưa Quý Công Dân California,

Bầu cử tự do và công bằng là nền tảng của nền dân chủ Hoa Kỳ. Trong suốt 
chiều dài lịch sử quốc gia, chúng ta đã tổ chức các cuộc bầu cử vào thời bình và 
trong thời chiến, trong thời kỳ kinh tế tươi sáng và trong giai đoạn khủng hoảng 
và cả trong những đại dịch trước đây.

Vào năm 2020, các viên chức tuyển cử California đang nỗ lực nhằm vượt qua 
những khó khăn của dịch bệnh COVID-19.

• Mỗi cử tri đã được đăng ký sẽ nhận được một lá phiếu bầu qua thư.
• Mỗi cử tri đã được đăng ký có thể đăng ký nhận thông tin theo dõi lá phiếu 

bầu qua thư bằng tin nhắn (SMS), email, hoặc cuộc gọi điện thoại.
• Tất cả các địa điểm bỏ phiếu sẽ áp dụng thêm các biện pháp vệ sinh và giãn 

cách xã hội.
Quý vị có thể truy cập vote.ca.gov để tìm hiểu thêm thông tin và các công cụ hữu 
ích cho cuộc bầu cử năm nay.

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về việc đăng ký bỏ phiếu hoặc bỏ lá phiếu của 
quý vị vào mùa thu này, vui lòng liên lạc với văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang 
bằng cách gọi đến số điện thoại miễn cước (800) 339-8163.

Với tư cách là Tổng Thư Ký Tiểu Bang, sứ mệnh của tôi là giúp đỡ mọi công dân 
bỏ phiếu an toàn và bảo mật — nhưng tôi cần quý vị trợ giúp.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19, sẽ có ít địa điểm bỏ phiếu trực tiếp ở quận của 
quý vị hơn bình thường. Với việc bỏ phiếu sớm năm nay, cho dù là bỏ phiếu qua 
thư hoặc trực tiếp, quý vị sẽ có thể giúp đỡ cộng đồng của mình. Tụ tập ít người 
hơn và xếp hàng ngắn hơn vào Ngày Bầu Cử sẽ giúp các viên chức tuyển cử duy trì 
địa điểm bỏ phiếu lành mạnh hơn và cho phép nhân viên quầy phiếu phục vụ tốt 
hơn cho các cử tri cần được trợ giúp — trong đó bao gồm những người hàng xóm 
khuyết tật của quý vị, những người cần hỗ trợ bằng ngôn ngữ khác, hoặc những 
người cần lá phiếu thay thế.

Xin vui lòng lập kế hoạch ngay từ bây giờ cho việc bỏ lá phiếu của quý vị trong 
mùa thu này. Sự tham gia của các công dân — chính như quý vị đây — là điều 
khiến cho nền dân chủ của chúng ta trường tồn vĩnh cửu.


