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Tổng Thư Ký Tiểu Bang

Các Đồng Bào California Thân Mến,

Quyền bầu cử là nền tảng của Nền Dân Chủ Mỹ. Phiếu bầu của quý vị sẽ định hình 
tương lai của quốc gia chúng ta, tiểu bang của chúng ta và cộng đồng của chính quý vị. 
Sự tham gia của quý vị là vô cùng quan trọng.

Tập Sách Hướng Dẫn Cử Tri này có thể giúp quý vị đưa ra được những quyết định đúng 
đắn và chuẩn bị cho kỳ Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ vào Ngày 3 Tháng Ba Năm 2020. Tập 
sách này bao gồm các phân tích vô tư, phi đảng phái và các lập luận đồng thuận hay 
chống lại các dự luật được đưa vào lá phiếu trên toàn tiểu bang. Quý vị cũng có thể 
xem xét các quy tắc bầu cử quan trọng và quyền của mình với tư cách là một cử tri tại 
Tiểu bang California.

Tập sách hướng dẫn này cũng có sẵn trực tuyến, bằng mười ngôn ngữ khác nhau tại 
trang web của Tổng Thư Ký Tiểu Bang California: voterguide.sos.ca.gov.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về việc ghi danh cử tri hoặc bỏ phiếu, quý vị có thể 
liên hệ với văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang bằng cách gọi đến số điện thoại miễn 
cước phí 1-800-345-VOTE (8683). 

Quý vị cũng có thể truy cập trang vote.ca.gov để có được các nguồn thông tin bầu cử và 
công cụ hữu ích.

Nghĩa vụ công dân của chúng ta chưa kết thúc sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào 
Ngày Bầu Cử. 

Vào năm 2020, chúng tôi cần tất cả người dân California tham gia vào cuộc Tổng Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ. 
Cuộc tổng điều tra số lượng dân số trong một thập kỷ này sẽ có tác động trực tiếp đến 
cộng đồng của quý vị—qua đó giúp xác định khoảng quỹ tài trợ liên bang mà chúng 
ta sẽ nhận được cho các trường học, cơ sở hạ tầng, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ khẩn 
cấp trong mười năm tới. Cuộc tổng số điều tra dân số cũng sẽ áp đặt số lượng dân 
biểu hạ viện liên bang và số phiếu đại cử tri của California. 

Chúng tôi trân trọng cám ơn cam kết của quý vị đối với nền dân chủ của chúng ta. Cho 
dù quý vị có kế hoạch bỏ phiếu qua thư hay trực tiếp tại các địa điểm bỏ phiếu, hãy 
lập kế hoạch bỏ phiếu bầu cử vào năm 2020 ngay hôm nay. Phiếu bầu của quý vị là rất 
quan trọng. California sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn với những cử tri—giống như quý 
vị—đi bầu cử.
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