
Có Nhiều Cách Để Bỏ Phiếu Ở Hạt Của Bạn Trong 
Năm 2020! 
 
Điều gì đang xảy ra với cách tôi bầu cử?  
Đạo Luật Lựa Chọn Của Cử Tri, một đạo luật được thông qua vào năm 2016, đã có những thay 
đổi lớn đối với cách thức bỏ phiếu ở các hạt được lựa chọn tại California. Năm 2020, 15 hạt 
đang thực hiện những thay đổi mới này: Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Los 
Angeles,1 Madera, Mariposa, Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara và 
Tuolumne. Tìm hiểu thêm tại voterschoice.org.  
 
Nó hoạt động như thế nào? 

• Tất cả các cử tri đã đăng ký sẽ tự động nhận được một lá phiếu bầu qua 
đường bưu điện và có ba cách để bỏ phiếu: 

1. Gửi lại phiếu bầu qua đường bưu điện (không phải trả bưu phí). 
2. Bỏ phiếu bầu của bạn tại một trong nhiều hòm phiếu bảo mật trên toàn hạt của bạn  

(không phải trả bưu phí). 
3. Đích thân bầu cử hoặc bỏ phiếu bầu của bạn tại một trung tâm bầu cử. 
 

Các trung tâm bầu cử là gì và chúng mang lại những lợi ích gì? 

Các trung tâm bầu cử sẽ thay thế các địa điểm bỏ phiếu. Tại một trung tâm bầu 
cử, bạn có thể tiếp cận: 

● Bỏ phiếu sớm - Một số trung tâm bầu cử mở cửa 10 ngày trước Ngày Bầu cử và tất cả các 
trung tâm bầu cử mở cửa 3 ngày trước Ngày Bầu cử. 

● Địa điểm linh hoạt – Bầu cử tại bất kỳ trung tâm bầu cử nào trong hạt của bạn, không chỉ là 
nơi gần nhà nhất. 

● Đăng ký cử tri trong cùng ngày - Đăng ký và bầu cử trong cùng một ngày tại bất kỳ trung 
tâm bầu cử nào, ngay cả sau khi thời hạn đăng ký cử tri đã trôi qua. 

● Hỗ trợ - Các trung tâm bầu cử cung cấp trợ giúp dịch thuật ngôn ngữ và các máy bỏ phiếu 
đa truy cập. 

 
Tôi có thể làm gì để phổ biến thông tin? 

Giúp phổ biến thông tin về những thay đổi này để tránh nhầm lẫn và đảm bảo rằng tất cả các 
cộng đồng của chúng ta có thể tiếp cận đầy đủ lá phiếu của họ. Dưới đây là một số cách để 
tham gia: 

● Tổ chức các sự kiện và chia sẻ thông tin với cộng đồng của bạn về việc có nhiều cách 
để bầu cử. 

● Tham gia Ủy ban Cố vấn Tiếp cận Ngôn ngữ (Language Access 
Advisory Committee, LAAC) của hạt của bạn, để tư vấn cho văn phòng 

 
1 Các cử tri của Hạt Los Angeles (LA) sẽ chỉ nhận được lá phiếu bầu qua đường bưu điện (vote-by-mail, VMB) nếu 
họ đã là cử tri VMB hoặc yêu cầu một lá phiếu VBM.  

http://voterschoice.org/


bầu cử về việc tiếp cận và trợ năng cho các cử tri nói tiếng Anh hạn chế. 
● Tham gia Ủy ban Cố vấn Tiếp cận Cử tri (Voters Access Advisory 

Committee, VAAC) của hạt của bạn, để tư vấn cho văn phòng bầu cử về việc 
tiếp cận và trợ năng cho các cử tri khuyết tật. 

 
Làm thế nào tôi có thể biết thêm thông tin? 

Liên hệ với Nicole Wong, Chủ Trương Ủy Ban Thống Kê Dân Số và Quyền Bầu Cử 
tại Hiệp Hội Phát Huy Công Lý Người Mỹ Gốc Châu Á – Tiểu Ban Luật Châu Á: 
nicolew@advancingjustice-alc.org, 415-848-7715. 
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