
 

III. Sample Outreach Documents - News release  
 
PHÁT HÀNH NGAY 

[Insert your organization] Kêu Gọi Những Ai Bỏ Phiếu Bằng Thư nên Gửi lá Phiếu 

trong Tuần Lễ Trước Ngày Bầu Cử 
 

Cư dân California bỏ phiếu bằng thư trong ngày 04 tháng 11 năm 2014 cho cu  c Bầu Cử 

Tổng Quát được khuyến khích nên gửi lá phiếu của mình trong tuần lễ trước ngày bầu cử 

để bảo đảm đúng thời gian được tính. 
 

Nghiên cứu gần đây cho thấy hầu hết như ng lá phiếu bằng thư ma  không được t nh  a    o  i   

đ  n trễ, thiếu chữ ký và có chữ ký không phù hợp.  
 

Một nghiên cứu riêng, Pew Charitable Trusts cho thấy tỷ lệ bỏ phiếu bằng thư  i   từ chối ta i 

California là một trong những     cao nhất trong nước, với ước tính khoảng 66.000 lá phiếu 

thư không đươ c tính trong tháng 11 năm 2012. Những phát hiện này nhấn mạnh tầm quan 

trọng của mỗi kiểm phiếu, đặc biệt là trong cuộc bầu cử như cuộc bầu cử chính Tháng Sáu 

vừa qua cho Bộ Điều Khiển  (Controller) chỉ co  400 phiếu. “Một tỷ lệ cao cua   phiếu bằng 

thư  i   từ chối có thể có một tác động đáng kể vào các cuộc bầu cử trong tương lai nếu 

kh ng được kiểm soát,” theo như lời của NAME. 
 

“Chúng tôi nhắc nhở cử tri nên gửi lá phiếu của họ trong tuần lễ trước ngày bầu cử để bảo 

đảm các phiếu được tính. Khác với tờ khai thuế, dấu bưu điện không quan trọng. Tất cả các 

lá phiếu, bất kể  i  trả về như thế nào, phải được nhận trước 8 p.m. trong ngày bầu cử,” theo 

như lời của [First name and Last Name], ta i [Insert Organization].   
 

 a c cử tri nên làm theo những hướng dẫn này để bảo đảm những lá phiếu bằng thư của ho   

được tính: 

1. Gửi lá phiếu bằng thư  a o tuần lễ trước ngày bầu cử. Gửi trước đó thậm chí còn tốt 

hơn.  

a.  Mỗi lá phiếu phải được nhận ta i quận trước 8:00 p.m. trong ngày bầu cử. 

2. Nhớ k  t n  a o phong bì cu a lá phiếu của bạn. 

a.  Nhớ ký tên của bạn giống như khi bạn ghi danh bầu cử. 

b. Những cử tri ghi danh trên mạng nên kiểm tra chữ ký trên thẻ căn cước hoặc 

bằng lái xe của họ, để bảo đảm chữ ký cua  phong bì lá phiếu của họ sẽ phù hợp. 

3.  Cử tri nào không gửi phiếu trong tuần lễ trước ngày bầu cử phải nộp trực tiếp. 
a. Lá phiếu có thể được nộp cho các  ăn phòng  ầu cử trong quận hoặc cho bất 

cư  địa điểm bỏ phiếu trong quận của cử tri trước 8:00 p.m. trong ngày bầu cử. 

b. Nếu bạn làm một sai lầm hoặc bị mất lá phiếu của bạn, bạn vẫn có thể bỏ 

phiếu. 

c. Cử tri có thể nhận phiếu bầu thay thế từ  ăn phòng  ầu cử ta i quận của họ hoặc 

nhận lá phiếu tạm thời tại nơi bỏ phiếu trong ngày bầu cử. 
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 Bỏ phiếu qua thư cung cấp một tiện lợi lớn cho cử tri của California, nhưng mỗi cuộc bầu 

cử tiểu bang hàng chục ngàn lá phiếu kh ng được tính. Những hướng dẫn đơn giản na y có 

thể giúp giảm số lượng các lá phiếu kh ng được tính và bảo đảm tất cả các phiếu bầu được 
tính. 
 

### 
Insert name of your organization 
Insert your organization’s website 

 


