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Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cho 
Cử Tri Quận

BẦU CỬ ĐẶC BIỆT
NGÀY 4 THÁNG NĂM, 2021

(408) 299-VOTE (8683) hoặc
Số Miễn Phí (866) 430-VOTE (8683)

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG! Đây là kỳ bầu cử với TẤT CẢ LÁ PHIẾU BẰNG 
THƯ. Sẽ KHÔNG có trung tâm bầu cử cho kỳ bầu cử này. Để bầu cho kỳ bầu 
cử này, hãy dùng lá phiếu và phong bì hồi đáp đính kèm. Quý vị có thể gởi lá 
phiếu lại bằng bưu điện, bỏ vào Thùng Nộp Lá Phiếu Chính Thức, hoặc đích 
thân đem đến nộp tại Văn Phòng Bầu Cử.

CHỈ CHO LÁ PHIẾU BẰNG THƯ

KHU HỌC CHÁNH CUPERTINO UNION 

QUẬN SANTA CLARA
BẦU CỬ ĐẶC BIỆT 2021

Cử tri được chọn để xem Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cho 
Cử Tri Quận trực tuyến.
Hãy bảo vệ môi trường–từ chối nhận tập hướng dẫn này 
in trên giấy bằng cách hoàn thành Đơn Yêu Cầu Thay Đổi 
Của Cử Tri bên trong tập hướng dẫn này, quét mã QR 
hoặc vào www.sccvote.org/gogreen.
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Muốn được trợ giúp về ngôn ngữ, xin gọi số: (408) 299-VOTE (8683)
hoặc

(866) 430-VOTE (8683) số miễn phí 
 hoặc trực tiếp tại 

Quận Santa Clara cung cấp các tài liệu bầu cử bằng tiếng Anh cho tất cả các cử tri đã ghi danh. Thêm vào 
đó, theo luật đòi hỏi, Văn Phòng Bầu Cử Quận Santa Clara cung cấp các tài liệu bầu cử bằng tiếng Hoa, 
tiếng Tây Ban Nha, tiếng Phi Luật Tân, và tiếng Việt. Các Lá Phiếu Chính Thức sẽ được ấn hành trong các 
ngôn ngữ bổ sung là tiếng Hindi, tiếng Nhật, tiếng Khmer và tiếng Đại Hàn. Các bản sao của Lá Phiếu sẽ 
được in ra và cung cấp bằng tiếng Gujarati, tiếng Nepali, tiếng Punjabi, tiếng Tamil, và tiếng Telugu khi có 
yêu cầu. Để bảo đảm cho hồ sơ của chúng tôi được chính xác, Quận đã bắt đầu thực hiện cuộc Thăm Dò 
Về Việc Chọn Ngôn Ngữ vào tháng Mười Một 2004. Cử tri có thể thay đổi việc chọn ngôn ngữ của họ bất 
cứ lúc nào bằng cách gọi cho văn phòng hoặc gởi thư/fax ĐƠN YÊU CẦU THAY ĐỔI CỦA CỬ TRI đã điền 
đầy đủ có kèm trong tập hướng dẫn này.

Văn Phòng Bầu Cử tiếp tục ưu tiên các dịch vụ đa ngôn ngữ để cải thiện dịch vụ cho tất cả cử tri, kể cả 
những cử tri sử dụng ngôn ngữ chính không phải tiếng Anh.

Đường Dây Trực Tiếp cho Quyền Lợi Khuyết Tật California  (888) 569-7955.

Dịch Vụ Chuyển Tiếp Viễn Thông 711 – Dịch vụ chuyển tiếp điện thoại hỗ trợ cho người 
khiếm thính.

www.votersedge.org/ca – Voter's Edge là một trang mạng bầu cử hợp tác được điều hành 
bởi Liên Đoàn Nữ Cử Tri California. Trang này có thông tin về dự luật do các nhà bảo trợ 
dự luật đệ trình và kết quả bầu cử.

Phương Cách Khác Cho Cử Tri

Trợ Giúp Ngôn Ngữ

Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cho Cử Tri Quận
Tập Hướng Dẫn bao gồm các trang trình bày bài phát biểu của ứng cử viên và/hoặc các dự luật đưa vào lá 
phiếu, bài phân tích và biện luận (những phần mục nào áp dụng cho lá phiếu của quý vị). Các biện luận ủng 
hộ hoặc biện luận chống lại các dự luật đề xuất là những ý kiến của các tác giả và không được bất kỳ cơ 
quan chính thức nào kiểm tra tính chính xác.

Mặc dù các tài liệu được cung cấp trong Tập Hướng Dẫn này đã được đọc lại cẩn thận, đôi khi lỗi đánh máy 
vẫn không bị phát hiện. Nếu một lỗi đáng kể được phát hiện sau khi Tập Hướng Dẫn này đã được in ra, một 
thông báo điều chỉnh sẽ được công bố.

ESPAÑOL
TAGALOG

(408) 282-3086
(408) 282-3095
(408) 282-3089
(408) 282-3097
(408) 299-7655
(408) 299-7655
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Thông Tin cho Cử Tri Khuyết Tật

HỆ THỐNG BẦU BẰNG THƯ DỄ TIẾP CẬN TỪ XA
Hiện nay cử tri khuyết tật có thể bỏ phiếu riêng tư và độc lập bằng cách đánh 
dấu lá phiếu của họ ở định dạng có thể đọc được trên màn hình từ máy vi tính 
tại nhà bằng kỹ thuật hỗ trợ của riêng họ.

Cử tri hợp lệ có thể truy cập vào lá phiếu cụ thể của họ bằng cách vào 
https://www.sccgov.org/sites/rov/Voting/Pages/Voting-Accessibility.aspx bắt 
đầu 29 ngày trước Ngày Bầu Cử và điền chi tiết của họ thông qua một thiết bị 
an toàn. Tất cả lá phiếu phải được in ra và gửi trả lại trong một phong bì có 
chữ ký của cử tri.

Cử tri có thể gửi lại lá phiếu đã bầu của họ qua thư (phải được đóng dấu bưu điện trước Ngày 
Bầu Cử), hoặc tại bất kỳ Thùng Nộp Lá Phiếu Chính Thức nào.

Cử tri muốn nhận được một liên kết qua email để truy cập vào Hệ Thống Bầu Bằng Thư  
Dễ Tiếp Cận Từ Xa, có thể yêu cầu hệ thống này qua email đến votebymail@rov.sccgov.org.

Có thắc mắc hoặc góp ý? Email votebymail@rov.sccgov.org hoặc gọi số (408) 299-VOTE (8683) 
hoặc số miễn phí (866) 430-VOTE (8683).

BỎ PHIẾU TRỰC TIẾP
Có sẵn tại Văn Phòng Bầu Cử 29 ngày trước Ngày Bầu Cử.

Hệ thống bỏ phiếu điện tử mới của Quận Santa Clara giúp cử tri khiếm thị có thể bỏ phiếu kín 
đáo không cần trợ giúp. Hệ thống bỏ phiếu được trang bị máy âm thanh nhằm giúp cho cử tri 
có thể nghe đọc lá phiếu và dùng bàn phím có sẵn để lựa chọn. Bàn phím còn có đặc điểm 
dùng bằng cách "sip and puff-hút vào và thổi ra".

Cử tri không có khả năng đánh dấu vào lá phiếu có thể mang theo hai người 
nữa đi cùng để hỗ trợ cử tri đó bỏ phiếu.

Có băng ghi âm Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cho Cử Tri Quận nếu được 
yêu cầu. Hãy gọi số (408) 299-VOTE (8683) hoặc số miễn phí 
(866) 430-VOTE (8683).

Dịch Vụ Chuyển Tiếp Viễn Thông 711 – Dịch vụ chuyển tiếp điện thoại hỗ trợ cho người 
khiếm thính.
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Hướng Dẫn Cách Bầu Lá Phiếu Bằng Thư

Cách Đánh Dấu Vào Lá Phiếu Bằng Giấy Của Quý Vị:
 ○ Điền vào hình Bầu Dục ở bên phải lựa chọn của quý vị  
 ○ Dùng bút mực màu đen hoặc xanh. KHÔNG DÙNG BÚT MỰC ĐỎ 
 ○ Không dùng dấu kiểm, dấu X, gạch ngang hay khoanh tròn
 ○ Không ghi chi tiết cá nhân hay dấu hiệu nhận dạng trên Lá Phiếu Chính 

Thức của quý vị

Tránh Bầu Quá Số Lượng. Để bảo đảm lá phiếu của quý vị được tính, đừng bầu hơn các lựa chọn được cho 
phép trong mỗi phần tranh cử.

Nếu quý vị làm sai, hãy xin một Lá Phiếu thay thế hoặc nếu không đủ thời gian để nhận lá phiếu thay thế qua 
thư, quý vị có thể sửa lỗi bằng cách gạch ngang lựa chọn sai và điền vào hình 
bầu dục giống như được cho thấy trong ảnh.

Bỏ Phiếu tại Văn Phòng Bầu Cử:
 ○ Máy bỏ phiếu dễ tiếp cận
 ○ Thiết bị đánh dấu lá phiếu
 ○ Lá Phiếu Thay Thế/Thùng Nộp Lá Phiếu
 ○ Các tài liệu bầu cử và trợ giúp về ngôn ngữ 
 ○ Ghi danh cử tri

Bầu Bằng Thư:
 ○ Để xin Lá Phiếu thay thế, hãy gọi số (408) 299-VOTE (8683) hoặc số 

miễn phí (866) 430-VOTE (8683)
 ○ Sau khi điền xong Lá Phiếu, bỏ Lá Phiếu đã bầu của quý vị vào phong bì 

hồi báo, điền đầy đủ chi tiết vào phong bì và KÝ tên của quý vị cạnh chữ 
"X" màu đỏ để lá phiếu được tính

 ○ Chữ ký của quý vị phải giống với chữ ký trên thẻ ghi danh cử tri của quý 
vị

Lá phiếu đã bầu của quý vị PHẢI được nhận trễ nhất là vào lúc 8 giờ tối trong Ngày Bầu Cử HOẶC được đóng 
dấu bưu điện vào hoặc trước ngày bầu cử và được nhận trễ nhất vào ba ngày sau Ngày Bầu Cử. 
Hãy nộp hoặc gửi lá phiếu của quý vị sớm để lá phiếu có thể được tính vào Kết Quả đầu tiên của Đêm Bầu Cử!

Cách Tùy Chọn Nộp Lá Phiếu:
 Gửi lá phiếu qua thư. Không cần trả bưu phí
 Nộp lá phiếu tại một Thùng Nộp Lá Phiếu Chính Thức
 Quý vị có thể làm giấy ủy quyền để người khác nộp Lá Phiếu thay cho cử tri
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Địa Điểm Thùng Nộp Lá Phiếu 

Thùng Nộp Lá Phiếu Chính Thức 24 Giờ – Ngày 5 Tháng Tư – Ngày 4 Tháng Năm, 2021 cho đến 

8 giờ tối Ngày Bầu Cử 

Lịch trình lấy phiếu từ thùng nộp của Văn Phòng Bầu Cử: 
Ngày 7 Tháng Tư – Ngày 23 Tháng Tư, 2021: Thứ Hai, Thứ Tư, và Thứ Sáu 
Ngày 26 Tháng Tư – Ngày 4 Tháng Năm, 2021: Mỗi Ngày 

ĐỊA ĐIỂM CÓ THỂ THAY ĐỔI 

Xin vào xem trang web www.sccvote.org của chúng tôi để chắc chắn rằng quý vị đang sử dụng 
danh sách mới nhất. 

Địa Điểm Địa Chỉ Thành Phố 

Registrar of Voters (@ Bldg. 1 and by the Flagpole) 1555 Berger Drive San Jose, CA 95112 

Quinlan Community Center 10185 North Stelling Road Cupertino, CA 95014 

Cupertino City Hall – Outside City Clerk Office 10300 Torre Avenue Cupertino, CA 95014 

Santa Clara City Hall – Outside City Clerk Office 1500 Warburton Avenue Santa Clara, CA 95050 

Saratoga City Hall – Outside City Clerk Office 13777 Fruitvale Avenue Saratoga, CA 95070 

Los Altos City Hall – Outside City Clerk Office 1 North San Antonio Road Los Altos, CA 94022 

San Jose City Hall – Outside City Clerk Office 200 East Santa Clara Street, Wing 2 San Jose, CA 95113 

Santa Clara County Civic Center – San Pedro St. 
Parking Lot 

70 West Hedding Street San Jose, CA 95110 

Sunnyvale Public Library 665 West Olive Avenue Sunnyvale, CA 94086 
 
 

 

Bỏ Phiếu Sớm tại Văn Phòng Bầu Cử 

1555 Berger Drive, Building 2, San Jose, CA 95112 

Thứ Hai – Thứ Sáu 
Ngày 5 Tháng Tư, 2021 – Ngày 3 Tháng 

Năm, 2021 
8 giờ sáng đến 5 giờ chiều 

Thứ Bảy Ngày 1 Tháng Năm, 2021 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều 

Ngày Bầu Cử Ngày 4 Tháng Năm, 2021 7 giờ sáng đến 8 giờ tối 
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OFFICIAL BALLOT / LÁÁ PHHIIẾẾUU CHHÍÍNNHH THHỨỨCC
 
SPECIAL ELECTION / BẦẦUU CỬỬ ĐẶẶCC BIIỆỆTT
 

COUNTY OF SANTA CLARA / QUUẬẬNN SAANNTTA CLLARRA
 
Ballot Type: 1

MAY 4, 2021 / NGGÀÀYY 4 THHÁÁNNGG NĂĂMM,, 2002211 English / Vietnamese

INSTRUCTIONS TO VOTERS
To vote, completely fill in the oval to the right of your choice. 
Use blue or black ink to mark your ballot. NO RED INK. 

HƯƯỚỚNNGG DẪẪNN CHHOO CỬỬ TRRII 
Để bỏ phiếu, điền hoàn toàn vào hình bầu dục ở bên phải
của quý vị chọn. Dùng bút mực xanh hoặc đen để đánh
dấu lá phiếu của quý vị. KHÔNG DÙNG BÚT MỰC ĐỎ.

MEASURES SUBMITTED TO THE VOTERS
DDỰỰ LUUẬTT ĐỆỆ TRRÌÌNHH ĐỂỂ CỬỬ TRRII BỎỎ PHHIẾUU 

SCHOOL
TRRƯƯỜỜNNGG HỌỌC 

CUPERTINO UNION SCHOOL DISTRICT
KHHU HỌỌCC CHHÁÁNNHH CUUPPEERRTIINNO UNNIION 

A To retain our high quality teachers and staff with competitive compensation, help keep schools open, ensure fiscal
solvency, and provide programs to support students' social and emotional wellness, shall the Cupertino Union School 
District measure replacing its current parcel tax with a new $398 measure raising approximately $14,000,000 annually 
for eight years, be adopted, with independent community oversight, no funds for administrator salaries, exemptions for 
seniors, and all funds benefiting local schools? 

Để lưu giữ các giáo viên và nhân viên chất lượng cao của chúng ta bằng tiền lương có thể cạnh tranh,
giúp giữ trường học mở cửa, bảo đảm khả năng thanh toán về tài khóa, và cung cấp chương trình để hỗ
trợ phúc lợi xã hội và cảm xúc của học sinh, có nên thông qua dự luật của Khu Học Chánh Cupertino
Union thay thế thuế lô đất hiện tại bằng dự luật $398 mới thu về khoảng $14,000,000 hàng năm trong tám
năm, với sự giám sát độc lập của cộng đồng, không dùng để trả tiền lương cho các viên chức điều hành,
miễn thuế cho người cao niên, và toàn bộ ngân quỹ sử dụng cho trường học địa phương?

YES / CCÓ

NO / KHÔNNGG

SB-001-VTN 

SAMPLE OF BALLOT / LÁ PHIẾU MẪU
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KHU HỌC CHÁNH CUPERTINO UNION 
DỰ LUẬT A 

PHÂN TÍCH KHÁCH QUAN CỦA CỐ VẤN PHÁP LUẬT 
QUẬN VỀ DỰ LUẬT A-Tiếp Theo 

 

PR-8001-1-VTN 

Để lưu giữ các giáo viên và nhân viên chất lượng cao của 

chúng ta bằng tiền lương có thể cạnh tranh, giúp giữ trường 

học mở cửa, bảo đảm khả năng thanh toán về tài khóa, và 

cung cấp chương trình để hỗ trợ phúc lợi xã hội và cảm xúc 

của học sinh, có nên thông qua dự luật của Khu Học Chánh 

Cupertino Union thay thế thuế lô đất hiện tại bằng dự luật $398 

mới thu về khoảng $14,000,000 hàng năm trong tám năm, với 

sự giám sát độc lập của cộng đồng, không dùng để trả tiền 

lương cho các viên chức điều hành, miễn thuế cho người cao 

niên, và toàn bộ ngân quỹ sử dụng cho trường học địa 

phương? 

CÓ 
KHÔNG 

 

PHÂN TÍCH KHÁCH QUAN CỦA CỐ VẤN PHÁP LUẬT 
QUẬN VỀ DỰ LUẬT A 

Một khu học chánh có thể đánh thuế sau khi được phê chuẩn của 
hai phần ba số phiếu bầu cho một dự luật theo đoạn 4 điều XIIIA 
của Hiến Pháp California và đoạn 50075 và tiếp theo của Bộ Luật 
Chính Quyền California. Sau khi được cử tri phê chuẩn, Hội Đồng 
Giáo Dục (Hội Đồng) của Khu Học Chánh Cupertino Union (Khu) 
đã đưa vào lá phiếu thuế lô đất trường học mới $398 mỗi năm sẽ 
được thu kể từ ngày 1 Tháng Bảy, 2021 trong vòng tám (8) năm 
kể từ ngày đó, và kết thúc vào ngày 30 Tháng Sáu, 2029. Nếu Dự 
Luật A được thông qua, thuế lô đất hiện hành $250 mỗi năm sẽ 
được thay thế bằng thuế lô đất này. 

 

Luật tiểu bang quy định Khu phải xác định rõ các mục đích cụ thể 
số tiền thu thuế sẽ được sử dụng cho và chỉ được chi dùng số tiền 
thu thuế cho các mục đích đó. Những mục đích thu thuế được nêu 
ra do Dự Luật A đề nghị là để: 

 

• Lưu giữ giáo viên và nhân viên. 

• Ngăn chặn đóng cửa trường học. 

• Giữ trường học an toàn, sạch sẽ và được bảo trì tốt. 

• Bảo đảm khả năng thanh toán về tài khóa. 

• Cung cấp chương trình phúc lợi xã hội và cảm xúc. 

• Bảo vệ các chương trình học tập nòng cốt về đọc, viết, 

toán và khoa học. 

• Duy trì các thư viện hiện đại. 

• Giữ lại các chương trình âm nhạc. 

• Cung cấp kỹ thuật hiện đại trong lớp học. 

 

Theo quy định của luật pháp, Khu phải đưa ra các biện pháp trách 
nhiệm bổ sung cho các khoản tiền thu vào. Các biện pháp này bao 
gồm việc (1) ký thác tiền thu thuế vào một ngân quỹ riêng và tách 
biệt với các quỹ khác của Khu; và (2) cung cấp một văn bản báo 
cáo hàng năm cho Hội Đồng trong đó nêu chi tiết số ngân quỹ thu 
vào và chi ra và tình trạng của bất kỳ dự án nào được phép nhận 
tài trợ từ thuế này. Khu sẽ thiết lập một ủy ban giám sát của công 
dân, để tiến hành giám sát việc chi tiêu các khoản thu thuế lô đất 
đề nghị này và nộp một báo cáo hàng năm cho Hội Đồng về việc 
chi tiêu các ngân quỹ này. 

 

Thuế đề xuất này không áp dụng cho bất kỳ lô đất nào là nơi cư 
ngụ chính, và thuộc sở hữu, của một hay nhiều người từ 65 tuổi 
trở lên; người đang hưởng Thu Nhập An Sinh Bổ Sung do khuyết 
tật, bất kể tuổi tác; hoặc người đang nhận trợ cấp Bảo Hiểm An 

Sinh Xã Hội cho Người Khuyết Tật, bất kể tuổi tác, có thu nhập 
hàng năm không vượt quá 250 phần trăm của mức nghèo khó liên 
bang năm 2012 do Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ ban 
hành, sau khi Khu chấp thuận đơn xin miễn thuế. Dự Luật cũng 
nêu rõ rằng những lô đất tiếp giáp nhau, chỉ được sử dụng cho 
mục đích đơn gia cư của cùng một chủ sở hữu có thể được coi là 
một lô đất cho mục đích đánh thuế lô đất trường học sau sự chấp 
thuận đơn xin của các chủ sở hữu được nộp cho Khu. Dự Luật 
nêu rằng những người hiện đang được miễn thuế lô đất theo Dự 
Luật A của Khu sẽ tự động hội đủ điều kiện miễn thuế theo dự luật 
mới này mà không cần phải nộp một đơn mới để xin miễn thuế. 

 

Lá phiếu "có" là lá phiếu phê chuẩn khoản thuế đặc biệt $398 mỗi 
lô đất đối với những lô đất nằm trong Khu trong thời hạn tám năm. 

 

Lá phiếu "không" là lá phiếu không phê chuẩn khoản thuế đặc biệt 
$398 mỗi lô đất đối với những lô đất nằm trong Khu trong thời hạn 
tám năm.  

James R. Williams 

Cố Vấn Pháp Luật Quận 

 

Bởi: Mary E. Hanna-Weir 

 Phó Cố Vấn Pháp Luật Quận 
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Dự Luật A để Tài Trợ cho Trường Học Địa Phương Xuất Sắc 

và Nền Giáo Dục Ưu Tú 
 

Dự Luật A 
 

Do không đủ quỹ Tiểu Bang, Khu Học Chánh Cupertino Union 

("Khu") nhận được số tiền cho mỗi học sinh ít hơn so với khu học 
chánh xung quanh. Tài trợ hàng năm cho mỗi học sinh Khu nhận 

được thấp hơn đáng kể so với mức trung bình cấp quận, tiểu bang 
và quốc gia. Trong vài năm qua, Khu đã duy trì chương trình lớp 

học bằng cách giảm chi phí hoạt động, hợp nhất việc làm thông 
qua hao mòn lao động và chi tiêu từ quỹ dự trữ của Khu. 

 

Thuế lô đất hiện tại ngăn chận cắt giảm thêm, nhưng chỉ các 

ngân khoản này là không đủ để vượt qua những khó khăn của Khu 
do được tài trợ ít. Dự luật này sẽ thay thế thuế hiện tại và cung cấp 

ngân khoản địa phương ổn định để lưu giữ các giáo viên kinh 
nghiệm, có trình độ cao và duy trì vị thế là một trong những khu 

học chánh có thành tích cao nhất trong Tiểu Bang của Khu. 
  

ĐIỀU KHOẢN 
 

Để lưu giữ các giáo viên và nhân viên chất lượng cao của 

chúng ta bằng tiền lương có thể cạnh tranh, giúp giữ trường học 
mở cửa, bảo đảm khả năng thanh toán về tài khóa, và cung cấp 

chương trình để hỗ trợ phúc lợi xã hội và cảm xúc của học sinh, 
có nên thông qua dự luật của Khu Học Chánh Cupertino Union 

thay thế thuế lô đất hiện tại bằng dự luật $398 mới thu về khoảng 
$14,000,000 hàng năm trong tám năm, với sự giám sát độc lập 

của cộng đồng, không dùng để trả tiền lương cho các viên chức 
điều hành, miễn thuế cho người cao niên, và toàn bộ ngân quỹ sử 

dụng cho trường học địa phương? 
 

Số tiền thu được nhờ Dự Luật này sẽ chỉ được sử dụng cho 

các mục đích sau chiếu theo những ưu tiên mà Hội Đồng đã đặt 

ra cũng như tùy thuộc vào ngân khoản có thể sử dụng: 
 

• Lưu giữ các giáo viên và nhân viên chất lượng cao bằng tiền 

lương có thể cạnh tranh 

• Ngăn chặn đóng cửa trường học do thiếu tài trợ 

• Giữ trường học an toàn, sạch sẽ và được bảo trì tốt 

• Bảo đảm khả năng thanh toán về tài khóa 

• Cung cấp chương trình để hỗ trợ phúc lợi xã hội và cảm xúc 

của học sinh 

• Bảo vệ các chương trình học tập nòng cốt xuất sắc về đọc, 

viết, toán và khoa học 

• Duy trì thư viện hiện đại và giữ lại chương trình âm nhạc 

• Cung cấp kỹ thuật học đường cập nhật cho một nền giáo dục 

Thế Kỷ 21 
 

Không dùng tiền này để trả lương hoặc cấp quyền lợi cho 

nhân viên điều hành. 
 

A. Số Tiền, Cơ Sở, & Quá Trình Thu Thuế  
 

Bắt đầu từ ngày 1 tháng Bảy, 2021, Khu Học Chánh Cupertino 

Union ("Khu") sẽ được phép đánh thuế đặc biệt đủ tiêu chuẩn hàng 
năm với thuế suất $398 mỗi lô đất trên tất cả Lô Đất Bất Động Sản 

Chịu Thuế. Việc cho phép đánh thuế đặc biệt đủ tiêu chuẩn này sẽ 
hết hạn vào ngày 30 tháng Sáu, 2029. Thuế đặc biệt đủ tiêu chuẩn 

được các cử tri cho phép dưới dạng "Dự Luật A" vào tháng Năm, 
2014 sẽ ngừng thu và được thay thế bằng Dự Luật này kể từ ngày 

1 tháng Bảy, 2021. 

 

Như được sử dụng trong tài liệu này, thuật ngữ "Lô Đất Bất 

Động Sản Chịu Thuế" có nghĩa là bất kỳ lô đất nào nằm toàn bộ 
hoặc một phần trong phạm vi đường biên của Khu, có nhận hóa đơn 

thuế bất động sản riêng biệt tính theo giá trị thu vào từ Văn Phòng 
Thẩm Định Thuế/Thuế Vụ Quận Santa Clara ("Văn Phòng Thuế Vụ 

Quận"). Tất cả bất động sản mà mặt khác được miễn thuế hoặc 
không bị đánh thuế bất động sản tính theo trị giá thu vào trong bất 

cứ năm nào cũng được miễn thuế đặc biệt đủ tiêu chuẩn trong năm 
đó. Nhiều lô đất giáp giới theo xác định của thẩm định viên, chỉ được 

sử dụng cho mục đích cư trú của chủ sở hữu, đơn gia cư, và có 
cùng chủ sở hữu, có thể, chiếu theo thủ tục do Khu thông qua và 

sau khi làm đơn lên Khu, được coi là một Lô Đất Bất Động Sản Chịu 
Thuế cho mục đích của thuế đặc biệt này. 

 

Thuế đặc biệt đủ tiêu chuẩn này dự kiến sẽ thu về $14 triệu 

ngân quỹ hàng năm cho địa phương để sử dụng cho các trường 
học trong Khu. Số tiền ngân khoản địa phương hàng năm thu được 

nhờ thuế đặc biệt đủ tiêu chuẩn này sẽ thay đổi theo từng năm do 
thay đổi về số lô đất chịu thuế. 

 

B. Miễn Thuế 
 

Chiếu theo thủ tục đã được Khu thông qua, dựa trên đơn xin 

có thể được miễn trả thuế đặc biệt đủ tiêu chuẩn cho bất kỳ lô đất 

nào chỉ được sử dụng cho mục đích cư trú của chủ sở hữu, đơn 
gia cư và thuộc quyền sở hữu của một người hoặc hơn: 

 

1. Từ 65 tuổi trở lên ("Miễn Thuế cho Công Dân Cao Niên"); 

hoặc, 
 

2. Đang nhận Phụ Cấp An Sinh vì khuyết tật, bất kể tuổi tác 

("Miễn Thuế SSI"); hoặc 
 

3. Đang nhận trợ cấp Bảo Hiểm Khuyết Tật An Sinh Xã Hội, 
bất kể tuổi tác và có thu nhập hàng năm không vượt quá 

250 phần trăm chuẩn mức nghèo liên bang năm 2012 do 
Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ ban hành ("Miễn 

Thuế SSDI"). 
 

Miễn thuế được cho phép đối với các thuế đặc biệt trước đó 

do Khu đánh thuế sẽ không cần phải xin phê chuẩn lại, tùy thuộc 
vào quyền của Khu trong việc xác minh khả năng tiếp tục hội đủ 

điều kiện được miễn thuế của chủ sở hữu bất động sản. 
 

Hàng năm Khu phải cung cấp cho Văn Phòng Thuế Vụ Quận 

hoặc viên chức thuế vụ Quận thích hợp khác một danh sách các 

lô đất mà Khu đã phê chuẩn miễn thuế. 
 

C. Thủ Tục Nộp Đơn/Miễn Thuế 
 

Đối với tất cả các vấn đề thuế bất động sản tổng quát trong 

phạm vi thẩm quyền pháp lý của mình, Văn Phòng Thuế Vụ Quận 
hoặc viên chức thuế vụ thích hợp khác của Quận sẽ đưa ra tất cả 

các quyết định tối hậu về việc miễn hoặc giảm thuế vì bất kỳ lý do 
nào, và quyết định đó sẽ là cuối cùng và buộc phải tuân hành. Đối 

với các vấn đề cụ thể về việc đánh thuế đặc biệt này, bao gồm cả 
các trường hợp miễn thuế, việc áp dụng định nghĩa "Lô Đất Bất 

Động Sản Chịu Thuế" đối với bất kỳ (các) lô đất nào, tính hợp pháp 
và hợp lệ của thuế đặc biệt, hoặc bất kỳ vấn đề tranh chấp nào 

khác cụ thể trong việc đánh thuế đặc biệt này, các quyết định của 
Khu sẽ là cuối cùng và buộc phải tuân hành. Các thủ tục mô tả 

trong tài liệu này, và bất kỳ thủ tục bổ sung nào do Hội Đồng thiết 
lập sẽ là thủ tục nộp đơn riêng biệt cho những người nộp đơn xin 

miễn thuế, hoàn thuế, giảm thuế, hoặc tính lại thuế đặc biệt này. 
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Việc một viên chức Khu hay Quận giải quyết bất kỳ đơn cụ thể nào 
sẽ do Khu xác định và phối hợp với viên chức Quận khi cần thiết. 

 

D. Định Mức Phân Bổ 
 

Theo Điều XIIIB của Hiến Pháp California và luật lệ hiện hành, 

định mức phân bổ cho Khu sẽ được điều chỉnh định kỳ theo tổng 
số tiền thu được từ thuế đặc biệt đủ tiêu chuẩn này. 

 

E. Bảo Vệ Trách Nhiệm Bắt Buộc 
 

1. Các Mục Đích Cụ Thể. Số tiền thu được nhờ thuế đặc 

biệt sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích cụ thể được 
xác định ở trên. Số tiền thu được nhờ thuế đặc biệt sẽ 

được ký thác vào một ngân quỹ, phải được giữ riêng biệt 
và tách rời khỏi các ngân quỹ khác của Khu. 

 

2. Báo Cáo Hàng Năm. Trễ nhất là ngày 31 tháng Mười Hai 

mỗi năm trong khi thuế còn hiệu lực, Khu phải lập và nộp 

cho Hội Đồng một báo cáo nêu chi tiết số tiền ngân khoản 
thu được và chi tiêu, và tình trạng của bất kỳ dự án hoặc 

dịch vụ giáo dục nào được Dự Luật này cho phép tài trợ. 
Báo cáo này có thể liên quan đến năm theo lịch, năm tài 

khóa, hoặc giai đoạn hàng năm thích hợp khác, và có thể 
được đưa vào hoặc nộp cùng với báo cáo ngân sách, 

kiểm toán hàng năm, hoặc báo cáo thường lệ thích hợp 
khác cho Hội Đồng. 

 

3. Ủy Ban Giám Sát Độc Lập. Hội Đồng phải tạo điều kiện 

cho việc thành lập ủy ban giám sát độc lập để giám sát 

chi tiêu ngân khoản thu được chiếu theo Dự Luật nhằm 
đảm bảo rằng số tiền thu được theo Dự Luật này chỉ được 

chi tiêu cho các mục đích mô tả trong Dự Luật này. Hội 
Đồng sẽ cung cấp hướng dẫn thành phần, bổn phận, và 

các thông tin cần thiết khác liên quan đến việc thành lập 
và hoạt động của ủy ban. Hội Đồng phải có quyền chỉ định 

bất kỳ ủy ban giám sát độc lập nào khác do Khu thành lập 
và các thành viên của ủy ban thực hiện nhiệm vụ làm ủy 

ban giám sát độc lập cho Dự Luật này. 
 

F. Bảo Vệ Ngân Quỹ 
 

Luật hiện hành cấm cắt giảm tài trợ của Tiểu Bang hoặc liên 
bang đối với Khu vì thông qua thuế đặc biệt đủ tiêu chuẩn. Tuy 

nhiên, nếu bất kỳ khoản tài trợ nào như thế bị cắt giảm hoặc bị ảnh 
hưởng do việc thông qua dự luật tài trợ địa phương này, thì Hội 

Đồng có thể giảm số tiền đánh thuế đặc biệt khi cần thiết để khôi 
phục lại khoản tài trợ như ban đầu của Tiểu Bang hoặc liên bang 

và/hoặc tối ưu hóa tình trạng tài khóa của Khu vì lợi ích của 
chương trình giáo dục. Do đó, dù trực tiếp hay gián tiếp, các chính 

quyền Tiểu Bang hoặc liên bang không thể lấy đi bất cứ khoản 
ngân quỹ nào từ dự luật này. 

 
 

G. Hiệu Lực Từng Phần  
 

Hội Đồng theo đây tuyên bố, và cử tri đồng ý cho phê chuẩn 

Dự Luật này, rằng mỗi đoạn và mỗi mục của Dự Luật này đều có 

giá trị độc lập, và Hội Đồng và cử tri vẫn sẽ thông qua mỗi điều 
khoản trong đây bất kể mọi điều khoản khác trong đây. Sau khi cử 

tri phê chuẩn Dự Luật này, nếu có bất kỳ phần nào của Dự Luật bị 
một tòa án có thẩm quyền pháp lý kết luận là bất hợp lệ vì bất cứ 

lý do gì, thì tất cả phần còn lại trong Dự Luật vẫn sẽ có đầy đủ giá 
trị và hiệu lực đến mức tối đa mà pháp luật cho phép.  

 

Bỏ phiếu Có cho Dự Luật A giúp các học sinh và trường học của 

chúng ta có được sự ổn định cần thiết để duy trì vị thế là một trong 

những khu có thành tích cao nhất ở California. 
 

Do không đủ tài trợ Tiểu Bang, Khu Học Chánh Cupertino Union 

(CUSD) nhận được số tiền cho mỗi học sinh ít hơn đáng kể so với 
các Khu xung quanh. Để giải quyết vấn đề cơ bản này, CUSD đang 

kêu gọi cộng đồng tiếp tục đầu tư vào các trường tiểu học và trung 
học cơ sở địa phương bằng cách gia hạn và tăng thuế lô đất của 

Khu. Lựa chọn rất rõ ràng. 
 

Bỏ Phiếu Có cho Dự Luật A sẽ: 
 

• Lưu giữ các giáo viên và nhân viên chất lượng cao bằng 
tiền lương có thể cạnh tranh 

• Giúp ngăn chặn đóng cửa trường học 

• Bảo đảm ổn định về tài khóa 

• Hỗ trợ thêm các chương trình học tập, can thiệp và tự chọn 
 

Nếu không có Dự Luật A: 
 

• Trường học sẽ đóng cửa 

• CUSD sẽ mất các giáo viên trình độ cao 

• Học sinh sẽ có ít cơ hội hơn đối với sự hỗ trợ trong các 
chương trình học tập, nghệ thuật, thư viện, kỹ thuật, và 
các chương trình thiết yếu khác 

 

Dự luật A miễn thuế cho người cao niên sở hữu nhà từ 65 tuổi trở 
lên cư trú trong nhà của họ. Những người đang được miễn thuế 

từ dự luật hiện tại vẫn sẽ được miễn thuế. 
 

Dự luật A cũng quy định trách nhiệm nghiêm ngặt. Hội Đồng 

Chưởng Quản sẽ bổ nhiệm một Ủy Ban Giám Sát Độc Lập của 
Công Dân để giám sát tất cả các khoản chi tiêu và báo cáo hàng 

năm cho cộng đồng. Ngoài ra, sẽ có kiểm toán hàng năm để bảo 
đảm toàn bộ ngân quỹ của Dự Luật A được chi tiêu thích đáng. 

Không được phép sử dụng ngân quỹ từ Dự Luật A để trả lương 
cho các nhân viên điều hành 
 

Để duy trì các chương trình học tập xuất sắc về môn đọc, viết, 
toán, kỹ thuật và khoa học, chúng ta phải tuyển dụng và lưu giữ 

các giáo viên chất lượng cao. Nếu không có ngân quỹ bổ sung mà 
Dự Luật A mang lại, CUSD không thể đáp ứng được yêu cầu cao 

về chất lượng giáo dục của cộng đồng. Để bảo vệ giá trị nhà, để 
bảo vệ trường học và cộng đồng, và để bảo vệ giáo dục chất lượng 

cho học sinh từ Mầm Non đến Lớp 8, chúng ta phải bỏ phiếu Có 
cho Dự Luật A. 
 

Các trường học tuyệt vời tạo nên các cộng đồng tuyệt vời. Xin hãy 
cùng chúng tôi bỏ phiếu Có cho Dự Luật A. 

Roberta Hollimon  

Cựu Chủ Tịch & Người Phục Vụ Cử Tri, Liên Đoàn Nữ Cử Tri 

Cupertino-Sunnyvale 

Hung Wei  

Ủy Viên Hội Đồng, Thành Phố Cupertino 

Anita Amarnath  

Giáo Viên CUSD 20 Năm & Cựu Giáo Viên Xuất Sắc Trong Năm 

tại Khu Học Chánh 

Steve Ting  

Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp & Cộng Đồng 

Dolly Sandoval 

Cựu Thị Trưởng, Thành Phố Cupertino 
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BÁC BỎ BIỆN LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT A 

 

BIỆN LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT A 
 

PR-8001-4-VTN 

Để biện minh cho cái gọi là thuế lô đất tạm thời mới nhất này, Khu 
Học Chánh Cupertino Union tuyên bố họ cần tăng thuế để tiếp tục 
cung cấp nền giáo dục chất lượng. 

 
Khu học chánh muốn có thuế lô đất $398 mới trong 8 năm, mặc 
dù chỉ mới tháng Ba vừa qua, các cử tri đã từ chối thuế lô đất $125 
trong 5 năm ít vô vị hơn. 

 
Khu Học Chánh liệu có xứng đáng được hưởng gia hạn này mà 
sẽ tiêu tốn của chúng ta hơn $3,184 trong 8 năm tới (thêm vào các 
khoản thuế chúng ta đã phải trả) không? 

 
Nếu quý vị trả lời "không", chúng tôi khuyến khích quý vị bầu 
KHÔNG cho Dự Luật A. 

 
Khu Học Chánh chi tiêu $11,931 cho mỗi học sinh mỗi năm. Tức 
là tương đương với $326,909 mỗi lớp học. Vậy mà họ vẫn muốn 
lấy thêm những đồng tiền do chúng ta vất vả làm ra để trả cho các 
khoản lương vốn đã cao hơn mức trung bình (toàn tiểu bang) 
$90,146, và gói phúc lợi hàng năm lên đến $24,933 cùng các 
chương trình hưu bổng hậu hĩnh.  

 
[Nguồn: Cơ Quan Quan Hệ Hợp Tác Dữ Liệu của Sở Giáo Dục 
California—www.ed-data.org] 

 
Số nhân viên điều hành đã tăng từ 41 năm 2015 lên 146 năm 
2019—tức là tăng hơn gấp ba—trong khi số lượng giáo viên 
đã giảm từ 864 năm 2015 xuống 790 năm 2019—giảm 9%.  

 
Điều đó tương đương với nạn quan liêu nhiều hơn và giáo 
viên ít hơn!  

 
Không thích điều này? Vậy thì hãy bầu Không cho Dự Luật A. 

 
Họ nói sẽ có ʺgiám sát cộng đồng độc lậpʺ, nhưng đoán xem ai sẽ 
chọn ủy ban giám sát? Quý vị đoán đúng: Hội Đồng Trường 
Cupertino Union. 

 
Hãy nói với Hội Đồng Trường Cupertino Union rằng họ phải có 
trách nhiệm về tài khóa bằng cách bầu KHÔNG cho Dự Luật A. 

 
Thuế bất động sản cao đang đẩy phụ huynh thuộc tầng lớp trung 
lưu ra khỏi California.  

  
Hãy nói Không với Thuế Cao! 

 
Xin vào trang mạng của chúng tôi tại: www.SVTaxpayers.org. 

Mark W.A. Hinkle 
Chủ Tịch: Hiệp Hội Người Dân Đóng Thuế Silicon Valley 

Steven B. Haug 
Thủ Quỹ Hiệp Hội Người Dân Đóng Thuế Silicon Valley 

Valentin Ryabov 
Phụ Huynh Khu 

Robert D. Goodwyn 
Cư Dân Khu 

 
 
 

Để biện minh cho cái gọi là thuế lô đất tạm thời mới nhất này, Khu 
Học Chánh Cupertino Union tuyên bố họ cần tăng thuế để tiếp tục 
cung cấp nền giáo dục chất lượng. 

 

Khu học chánh muốn có thuế lô đất $398 mới trong 8 năm, mặc 
dù chỉ mới tháng Ba vừa qua, các cử tri đã từ chối thuế lô đất $125 
trong 5 năm ít vô vị hơn. 

 

Khu Học Chánh liệu có xứng đáng được hưởng gia hạn này mà 
sẽ tiêu tốn của chúng ta hơn $3,184 trong 8 năm tới (thêm vào các 
khoản thuế chúng ta đã phải trả) không? 

 

Nếu quý vị trả lời ʺkhôngʺ, chúng tôi khuyến khích quý vị bầu 
KHÔNG cho Dự Luật A. 

 

Khu Học Chánh này đang chi tiêu $11,931 cho mỗi học sinh trong 
mỗi năm. Điều này tương đương với $326,909 mỗi lớp học với 
trung bình 27.4 học sinh mỗi lớp. Vậy mà họ vẫn muốn lấy thêm 
những đồng tiền do chúng ta vất vả làm ra để trả cho các khoản 
lương vốn đã cao hơn mức trung bình (toàn tiểu bang) 
$90,146, và gói phúc lợi hàng năm lên đến $24,933 cùng các 
chương trình hưu bổng hậu hĩnh.  

 

[Nguồn: Cơ Quan Quan Hệ Hợp Tác Dữ Liệu của Sở Giáo Dục 
California—www.ed-data.org] 

 

Dự luật này nói rằng sẽ không dùng tiền này để trả chi phí điều hành. 
Nhưng những ngân khoản kiếm được bên ngoài thuế lô đất này thì 
CÓ THỂ dùng để trả chi phí điều hành—mà không bị giới hạn. Vì 
vậy, thật ra đây chỉ là một lời hứa suông. Đừng để bị lừa. 

 

Số nhân viên điều hành đã tăng từ 41 năm 2015 lên 146 năm 
2019—tức là tăng hơn gấp ba—trong khi số lượng giáo viên 
đã giảm từ 864 năm 2015 xuống 790 năm 2019—giảm 9%.  

 

Điều đó tương đương với nạn quan liêu nhiều hơn và giáo 
viên ít hơn!  

 

Không thích điều này? Vậy thì hãy bầu Không cho Dự Luật A. 
 

Họ nói sẽ có ʺgiám sát cộng đồng độc lậpʺ, nhưng đoán xem ai sẽ 
chọn ủy ban giám sát? Quý vị đoán đúng: Hội Đồng Trường 
Cupertino Union. 

 

Hãy nói với Hội Đồng Trường Cupertino Union rằng họ phải có 
trách nhiệm về tài khóa bằng cách bầu KHÔNG cho Dự Luật A. 

 

Thuế bất động sản cao đang đẩy phụ huynh thuộc tầng lớp trung 
lưu ra khỏi California. 

 

Hãy nói Không với Thuế Cao! 
 

Để biết thêm thông tin, xin vào trang mạng của chúng tôi tại: 
www.SVTaxpayers.org. 

Mark W.A. Hinkle 
Chủ Tịch: Hiệp Hội Người Dân Đóng Thuế Silicon Valley 

Steven B. Haug  
Cư Dân Khu 

Valentin Ryabov 
Phụ Huynh Khu 

Robert D. Goodwyn 
Cư Dân Khu 
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BÁC BỎ BIỆN LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT A 
BÁC BỎ BIỆN LUẬN CHỐNG LẠI 

DỰ LUẬT A-Tiếp Theo 
 

PR-8001-5-VTN 

Bầu Có cho Dự Luật A mang lại ngân quỹ địa phương ổn định để 

hỗ trợ và cải thiện các trường tiểu học và trung học cơ sở thắng 

giải thưởng của chúng ta. Bầu Không nghĩa là ủng hộ đóng cửa 

trường học và bất ổn tài chính. 
 

Chúng ta có những trường học tuyệt vời ở CUSD mà đã bị thường 

xuyên thiếu kinh phí trong nhiều năm. Chúng ta có những giáo 

viên, hiệu trưởng và nhân viên tận tụy phấn đấu để có chất lượng 

giáo dục xuất sắc và hỗ trợ học sinh đạt thành tích cao. Chúng ta 

có những trường học khu phố, chương trình thay thế và dịch vụ 

đặc biệt để giải quyết nhu cầu của hơn 15,000 học sinh trong một 

cộng đồng có 46 ngôn ngữ trong diện tích 26 dặm vuông. 
 

Biện luận chống lại đã không thể nói đúng những dữ kiện cơ bản 

nhất, phóng đại chi phí mỗi học sinh thêm hàng ngàn, phóng đại 

lương của giáo viên tài giỏi của chúng ta vốn thấp hơn nhiều so 

với giáo viên ở khu học chánh lân cận, và nói sai kinh khủng về chi 

phí hành chính của CUSD. Tác giả từ Morgan Hill này đã đưa ra 

biện luận tương tự một cách bừa bãi chống lại trường công ở Quận 

Santa Clara, và không lên tiếng cho cộng đồng chúng ta. 
 

Chúng tôi đại diện cho tất cả các bên liên quan CUSD và ủng hộ 

mạnh mẽ Dự Luật A. Các dữ kiện rất rõ ràng và chúng tôi thống 

nhất ủng hộ. 
 

Dự luật A sẽ: 
 

• Lưu giữ các giáo viên chất lượng cao 

• Ngăn chặn đóng cửa trường học 

• Bảo đảm ổn định về tài khóa 
 

Dự luật A có tinh thần trách nhiệm và biện pháp bảo vệ: 
 

• Không dành ngân khoản để trả lương viên chức điều hành 

• Ủy Ban Giám Sát Độc Lập của Công Dân 

• Kiểm toán và báo cáo tài chính hàng năm cho cộng đồng 

• Miễn thuế người cao niên là chủ nhà trên 65 tuổi 
 

Đừng để bị lừa. Trường học tốt giúp tạo ra cộng đồng vững mạnh. 

Cộng đồng vững mạnh đầu tư vào trường học tốt. Hãy Bầu Có cho 

Dự Luật A. 
 

 

Để biết thêm thông tin về Dự Luật A, xin vui lòng vào 

www.YesForCUSD.org  

Jerry Liu 

Chủ Tịch Hội Đồng, Khu Học Chánh Cupertino Union 

Kai Brown  

Chủ Tịch Nghiệp Đoàn Hiệp Hội Giáo Dục Cupertino 

Poornima Dilip 

Hiệp Hội Nhân Viên Trường Học California, Chủ Tịch Nghiệp 

Đoàn Chi Hội 13 Cupertino 

Britt Brittain 

SEIU Địa Phương 521, Chủ Tịch Nghiệp Đoàn Cupertino 

Dawn Ying 

Người Lãnh Đạo Cộng Đồng và Tổ Chức Phụ Huynh 
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FP-03-1-VTN

Lá Phiếu Mẫu đính kèm trong tập hướng dẫn này là bản sao của lá phiếu Rọi 
Quang chứ không phải lá phiếu Điện Tử.

Hướng Dẫn Cách Bầu Bằng Thiết Bị Đánh Dấu Lá Phiếu Điện Tử

Khởi động máy bỏ phiếu bằng cách để Thẻ Bầu Cử vào khe màu vàng ở phía 
dưới của máy bỏ phiếu.

Chọn ngôn ngữ mà quý vị muốn bầu. 

Đánh dấu sự chọn lựa của quý vị bằng cách bấm 
vào tên ứng cử viên hoặc dự luật lựa chọn của quý 
vị. Một dấu đánh màu đen sẽ xuất hiện trong hình 
vuông bên cạnh lựa chọn đó.

Để thay đổi sự chọn lựa của quý vị, hãy bấm vào lựa chọn đã chọn một lần nữa. Dấu 
đó sẽ biến mất và quý vị có thể bầu lại một lựa chọn mới.

Để bầu cho ứng cử viên hợp lệ bằng cách viết tên vào, hãy bấm vào chữ 
"VIẾT TÊN VÀO". Khi trên màn ảnh hiện lên bàn máy đánh chữ, hãy bấm vào 
những chữ tên của ứng cử viên, kế đến bấm vào nút "CHẤP NHẬN" ở góc 
bên phải phía dưới của màn ảnh để tiếp tục bầu.

Để thay đổi kích thước mặt chữ, bấm vào nút "Kích thước văn bản" và chọn "Bình thường" hoặc "Lớn".

Quý vị cũng có thể thay đổi ngôn ngữ bất cứ lúc nào khi bỏ 
phiếu bằng cách chọn nút "Ngôn ngữ". Hơn nữa, quý vị có thể 
thay đổi hình diện lá phiếu trên màn hình bằng cách chọn nút 
"Lượt xem".

Để xem lại những chọn lựa của quý vị trước khi bầu lá phiếu bất cứ lúc nào, hãy bấm vào nút "Xem Lại" ở phía 
dưới bên trái của màn hình. Màn hình Xem Lại sẽ cho quý vị xem tóm tắt những phần quý vị đã chọn. Nếu quý vị 
chưa chọn tối đa các lựa chọn được phép trong một cuộc tranh cử, một cảnh báo sẽ xuất hiện để cho quý vị biết 
cuộc tranh cử đó còn trống hoặc bầu chưa đủ. Bấm vào phần tranh cử để trở về chỗ đó.

Nếu quý vị hài lòng với các lựa chọn, bấm vào nút "In lá phiếu của quý vị" ở phía dưới bên phải của màn hình 
để thấy sự xác nhận cho in.

Một xác nhận cuối cùng sẽ xuất hiện để hỏi quý vị muốn In lá phiếu của quý 
vị hoặc Xem lại lựa chọn của quý vị. Nếu quý vị muốn thay đổi các lựa 
chọn hãy bấm vào "Xem lại lựa chọn của quý vị". Nếu quý vị muốn in lá 
phiếu, hãy bấm vào "In lá phiếu của quý vị" và thiết bị đánh dấu lá phiếu sẽ 
in lá phiếu của quý vị với các lựa chọn quý vị đã thực hiện.

LƯU Ý: Quý vị không thể đổi ý sau khi đã bầu xong lá 
phiếu.

Việc bỏ phiếu sau đó sẽ hoàn tất. Thẻ Bầu Cử sẽ hết hiệu lực, hãy đưa thẻ lại cho Nhân Viên 
Bầu Cử. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy yêu cầu Nhân Viên Bầu Cử trợ giúp hoặc xem phần 
hướng dẫn ở bảng bên cạnh.
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FP-05-7-VTN

Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện

Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện (CVR) gia hạn chót thời hạn ghi danh 15 ngày hiện tại cho 
những cử tri hợp lệ, cho phép họ ghi danh và bầu 14 ngày trước cuộc bầu cử cho đến Ngày 
Bầu Cử. Một cử tri hợp lệ sẽ cần ghi danh trực tiếp tại Văn Phòng Bầu Cử Quận Santa Clara 
để ghi danh bầu cử có điều kiện và bầu một lá phiếu có điều kiện. 

Cử tri có thể ghi danh trực tuyến tại www.sccvote.org, tuy nhiên, các lá phiếu CVR sẽ chỉ 
được phát hành tại Văn Phòng Bầu Cử. Lá phiếu bầu có điều kiện sẽ không được gửi đến 
cử tri qua bưu điện.

Để được ghi danh có điều kiện, đầu tiên cử tri phải điền vào đơn ghi danh. Đơn nằm vị trí 
thuận tiện ở mặt trước của phong bì CVR. Sau khi hoàn tất đơn và nộp 
cho viên chức bầu cử, một lá phiếu có điều kiện sẽ được cấp cho cử 
tri.

Đơn sẽ được tiến hành và sau khi tính cách hợp lệ được xác định và 
phê chuẩn, sự ghi danh sẽ trở thành thường xuyên và lá phiếu có điều 
kiện sẽ được tính. Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện được xem xét và tiến 
hành cùng cách thức với các hình thức ghi danh khác; lá phiếu có điều 
kiện được xem xét và tiến hành cùng cách thức với các lá phiếu tạm 
thời khác.

Nếu quý vị có câu hỏi nào về Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện, xin gọi số 
(408) 299-VOTE (8683) hoặc Số Miễn Phí (866) 430-VOTE (8683).

CVR được ban hành vào năm 2012, có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng 
sau khi có chứng nhận dữ liệu ghi danh cử tri toàn tiểu bang. VoteCal, 
dữ liệu ghi danh cử tri toàn tiểu bang California đã được chứng nhận vào ngày 26 tháng Chín, 
2016; CVR bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng, 2017. Kể từ ngày 1 tháng Giêng, 2017, 
những cử tri hợp lệ được Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện tại California chiếu theo Bộ Luật Bầu 
Cử từ số 2170 đến 2173.

Quý vị có thể kiểm tình trạng ghi danh cử tri của quý vị tại voterstatus.sos.ca.gov.

Văn Phòng Bầu Cử Quận Santa Clara:
Fax: (408) 998-7314  ─  Scan/Email: voterinfo@rov.sccgov.org  

Gửi đến: Registrar of Voters, PO Box 611300, San Jose, CA 95161-1300 
Trang Mạng: www.sccvote.org/voterschoice

Nếu có thắc mắc, xin gọi: (408) 299-VOTE (8683) hoặc Số Miễn Phí (866) 430-VOTE (8683) 

SC Ballot Type 001 - Page 012

http://www.sccvote.org
http://www.sccvote.org/voterschoice
mailto:voterinfo@rov.sccgov.org
http://voterstatus.sos.ca.gov


FP-05-8MULTI-VTN

Đơn Xin Lá Phiếu Chính Thức 
(आध�काार�का मतपत्र आवेेदन पत्र/公式投票用紙申請書公式投票用紙申請書/ការដាក់់ពាក់យសំុំ�សុំន្លឹឹ�ក់ឆ្នោ�ោ តផ្លូឹ�វការការដាក់់ពាក់យសំុំ�សុំន្លឹឹ�ក់ឆ្នោ�ោ តផ្លូឹ�វការ/공식공식  투표지투표지  신청서신청서)

Quận Santa Clara ấn hành các Lá Phiếu bằng tiếng Hindi, tiếng Nhật, tiếng Khmer và tiếng Đại Hàn. Cử tri có thể yêu cầu lá phiếu 
song ngữ cho bất cứ các ngôn ngữ này bằng cách hoàn thành đơn ghi danh dưới đây và gửi qua đường bưu điện về Registrar 
of Voters, Vote By Mail Division, 1555 Berger Dr., Bldg. 2, San Jose, CA 95112 hoặc fax về (408) 293-6002 hoặc gọi số miễn phí 
(866) 430-VOTE (8683) hoặc ghi danh trên mạng www.sccvote.org. Ngày cuối cùng để yêu cầu lá phiếu qua bưu điện là ngày 27 
Tháng Tư. Cử tri không có khả năng đánh dấu vào lá phiếu có thể mang theo hai người nữa đi cùng để hỗ trợ cử tri đó bỏ phiếu.

Santa Clara काउंटी हिन्ी, जापानी, खमेर और कोररयाई भाषाओं में मतपत्र प्रकाहित करती ि।ै मत्ाता नीचे आवे्न पत्र भरकर इनमें स े ककसी भी भाषा में 
हविभाषी मतपत्ररों का अनरुोध कर सकत ेिैं और उस ेडाक विारा Registrar of Voters, Vote By Mail Division, 1555 Berger Dr., Bldg. 2, San Jose, CA 95112 को 
या (408) 293-6002 पर फैकस विारा या टोल-फ़्री न.ं (866) 430-VOTE (8683) पर फोन करके, या www.sccvote.org पर आवे्न कर सकत ेिैं। डाक विारा मतपत्र 
का अनरुोध करन ेक्री अंहतम हतहि 27 अप्रैल ि।ै जो मत्ाता मतपत्र हचह्नत करन ेमें असमि्थ िैं, व ेमत्ान में सिायता के हलए अपन ेसाि ्ो व्यहतियरों को ला सकत ेिैं।

Santa Clara郡は投票用紙をヒンディー語、日本語、クメール語、韓国語で作成しています。投票者は、以下の申請書に必

要事項を記入し、それをRegistrar of Voters, Vote By Mail Division, 1555 Berger Dr., Bldg. 2, San Jose, CA 95112まで郵送、(408) 293-6002ま
でファクス送信、フリーダイヤル(866) 430-VOTE (8683)に電話、またはwww.sccvote.orgで申請することにより、これらの言

語のいずれかと英語の二か国語投票用紙を受け取る事ができます。郵便投票用紙申請締め切りは4月月27日日です。投票用紙

に印を付けることができない投票者は、投票を援助してくれる付き添いが2人まで許可されます。

ឆ្នោ�ន្លឹធីី Santa Clara បឆ្នោ�ើ�តសុំន្លឹឹ�ក់ឆ្នោ�ោ តជាភាសា ហិិន្លឹណូ្ឌូ�  ជបំុន្លឹ ខ្មែ�ែរ និ្លឹ� ក់�ឆ្នោរ ុ។ អ្នោក់ឆ្នោ�ះឆ្នោ�ោ តអាចឆ្នោសុំោ�សំុំ�សុំន្លឹឹ�ក់ឆ្នោ�ោ តពីីរភាសាឆ្នោ�ក់ោំ�ភាសាទាំ��ឆ្នោន្លឹះ 
ឆ្នោដាយការប�ឆ្នោពីញពាក់យសំុំ���ឆ្នោ�កាម ឆ្នោហិ�យបញូ្ជូ� ន្លឹវាតាមសុំ�បំ�តឆ្នោ�ឲ្យយមន្ត្រីន្លឹីីចំះឆ្នោ�ែ ះអ្នោក់ឆ្នោ�ះឆ្នោ�ោ ត ខ្មែផ្លូោក់ឆ្នោ�ះឆ្នោ�ោ តឆ្នោ�តាមសុំ�បំ�ត, 1555 Berger Dr., Bldg. 2,  
San Jose, CA 95112 ឬ ឆ្នោដាយទូ�រសារឆ្នោ�កាន់្លឹឆ្នោ�� (408) 293-6002 ឬ ឆ្នោដាយឆ្នោ�ឆ្នោ�ឆ្នោ��ទូ�រស័ុំពីទឆ្នោដាយឥតគិិតថ្លៃ�ឹ (866) 430-VOTE (8683) ឬ ឆ្នោដាយដាក់់ពាក់យសំុំ�ឆ្នោ�  
www.sccvote.org ។ ថ្លៃ�ៃចំ�ឆ្នោ�កាយឆ្នោ��មីីឆ្នោសុំោ�សំុំ�សុំន្លឹឹ�ក់ឆ្នោ�ោ តតាមសុំ�បំ�តគឺិ ថ្លៃ�ៃទីូ ថ្លៃ�ៃទីូ 27 ខ្មែ� ឆ្នោមសាខ្មែ� ឆ្នោមសា ។ អ្នោក់ឆ្នោ�ះឆ្នោ�ោ តខ្មែ��មិន្លឹមាន្លឹ�ទូធភាពីឆ្នោ��មីីគិ�សុំសុំន្លឹឹ�ក់ 
ឆ្នោ�ោ តអាចនាំ�បំគិគ�ពីីររ�បឆ្នោ��មីីជួយពួីក់ឆ្នោគិក់ោំ�ការឆ្នោ�ះឆ្នោ�ោ ត ។

Santa Clara 카운티는 투표지를 힌두어, 일본어, 크메르어, 한국어로 제공합니다. 유권자는 아래의 신청서를 작성해 우편 투표 부서의 유권자 
등록국 담당에게 우편 (주소: 1555 Berger Dr., Bldg. 2, San Jose, CA 95112), 또는 팩스 (408) 293-6002로 제출해 위의 언어로 된 이중 언어 투표지를 
요청할 수 있습니다. 그리고 무료 전화 (866) 430-VOTE (8683), 아니면 www.sccvote.org를 통해서도 신청할 수 있습니다. 우편을 이용하는 
투표지 신청은 4월월 27일일 마감됩니다. 투표지에 표기를 할 수 없는 투표자는 투표를 도와줄 인원으로 최대 2명을 동반할 수 있습니다.

PREFERRED LANGUAGE - I would like to receive a ballot in the following language:
❑	 पसं्ी्ा भाषा: मैं हिन्ी में मतपत्र प्राप्त करना चािता/चािती हूँ।
❑	 私は日本語の投票用紙を希望します。

❑	 ភាសាខ្មែ��ច��ចិតី ៖ �ំំ�ច�់ទូទួូ�យក់សុំន្លឹឹ�ក់ឆ្នោ�ោ តក់ោំ�ភាសាខ្មែ�ែរ ។
❑	 선호 언어: 한국어로 된 투표지를 받고 싶습니다.

Print Name / नाम हलखें / 氏名(活字体)/ ឆ្នោ�ែ ះ / 성명(정자체)

Residence Address / आवासीय पता / 現住所 / អាសុំយដាា ន្លឹសាោ ក់់ឆ្នោ� / 거주지 주소

Mailing Address / डाक पता / 郵便宛先 / អាសុំយដាា ន្លឹឆ្នោផ្លូំ�សុំ�បំ�ត / 우편 주소

Email / ईमेल / Eメール / អីំ្នឆ្នោមុ� / 이메일
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Đơn Xin Bản Sao Của Lá Phiếu 
(ફેસમીઇલ બેલેટ એપ્લકેશન/प्रतितिति मिपत्रको आवेदन/ਫੈਕਸਮਿਲੀ (ਪ੍ਰਤੀਮਕਰਤੀ) ਬੈਲਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ/த�ொலைநகை் வொக்குச்சட்ீடு விண்ணப்பம்/నమూనా బ్యాలెట్ దరఖాస్తు )

Quận Santa Clara cung cấp sự lựa chọn cho cử tri để nhận bản sao của lá phiếu – bản sao của Lá Phiếu Chính Thức có thể được sử dụng 
để tham khảo – bằng tiếng Punjabi, tiếng Gujarati, tiếng Tamil, tiếng Telegu và tiếng Nepali nếu cử tri cư ngụ trong khu bầu cử được hỗ trợ 
ngôn ngữ. Bản Sao của Lá Phiếu có sẵn ở Văn Phòng Bầu Cử. Cử tri cũng có thể yêu cầu bản sao của lá phiếu bằng cách hoàn thành đơn 
ghi danh dưới đây và gửi qua đường bưu điện về Registrar of Voters, Vote By Mail Division, 1555 Berger Dr., Bldg. 2, San Jose, CA 95112 
hoặc fax về 1-408-293-6002 hoặc gọi số miễn phí 1-866-430-VOTE (8683), hoặc ghi danh trên mạng www.sccvote.org. Ngày cuối cùng 
để yêu cầu bản sao của lá phiếu qua bưu điện là Ngày 27 Tháng Tư. Cử tri không có khả năng đánh dấu vào lá phiếu có thể mang theo hai 
người nữa đi cùng để hỗ trợ cử tri đó bỏ phiếu.

કાઉન્ ટી ઓફ Santa Clara મતદારોને ફેસમીઇલ બેલે્  મેળવવા મા્ેનો વવકલ્પ પ્રદાન કરે છે આ સત્ાવાર મત્પત્રની એવી એક નકલ જનેો સદંર્ભ તરીકે ઉ્પયોગ કરી શકાય છે -  
જ ે કોઈ મતદાર એવા કોઈ વવસતારમા ં રહેતો હોય જા ં આ રાષા ્પરૂી ્પાડવામાં આવતી હોય, તો ત ે ્ંપજબી, ગજુરાતી, તમમલ, તલુેગ ુ અન ે ન્ેપાળી રાષાઓમા ં આ્પવામાં 
આવ ે છે. ફેસમીઇલ બલેે્ ્સ મતદારોના રજજસ્ ા્રની ઓફફસ ્પર ઉ્પલબ્ધ છે. મતદારો ફેસમીઇલ બેલેટ મા્ે નીચનેી અરજી ્પરૂ્ભ કરીન ે અન ે તને ે મલે દ્ારા Registrar of 
Voters, Vote By Mail Division, 1555 Berger Dr., Bldg. 2, San Jose, CA 95112 ્પર ્પરત કરીન ે અથવા ફેક્સ દ્ારા 1-408-293-6002 ્પર અથવા ્ોલ ફ્ી 
1-866-430-VOTE (8683)્પર કોલ કરીને, અથવા www.sccvote.org ્પર અરજી કરીન ે્પર વવનતંી કરી શકે છે. મલે દ્ારા ફેસમીઇલ બલેે્ મા્ેની વવનતંી કરવાનો છેલલો ફદવસ  
27 એપ્રિલ છે. જ ેમતદારો બલેે્ ્પર વનશાની કરી શકે તમે ન હોય તેઓ તમેને મતદાનમાં સહાય કરવા મા્ે બ ેવ્યક્તિઓ સુ્ધી લાવી શકે છે.
Santa Clara काउन्टीले मतदातालाई मेलमार्फ त मतदान गन्फ विकल्प - मतपत्र जसलाई आविकारिक मतपत्रको प्रवतवलवप सन्दर्फको रूपमा प्रयोग गन्फ सवकन्छ - राषा प्रदान 
गनने सटीमानामा बसे् मतदाता ्छ रने पनजाबटी, गुजिातटी, तवमल, तेलगू ि नेपालटी राषामा प्रदान ग्छ्फ । प्रवतवलवप मतपत्रहरू मतदाता काया्फलयको िवजस्ट् ािि, प्रािम्भिक मतदान 
स्थ लहरू साइट उपलब्ध हुन्छन्। मतदाताले तलको वनिेदन पूिा गिेि प्रतितितप मिपत्र पवन अनुिोि गन्फ सक्छन् ि यसलाई मेलमार्फ त Registrar of Voters, Vote By Mail 
Division, 1555 Berger Dr., Bldg. 2, San Jose, CA 95112 मा वरता्फ गन्फ सक्छन्  िा फ्ाक्स मार्फ त 1-408-293-6002 मा िा टोल फ्टी 1-866-430-VOTE (8683) कल गिेि 
िा www.sccvote.org मा आिेदन वदएि। मेलद्ािा प्रवतवलवप मतपत्र अनुिोि गनने अम्तिम वदन 27 April हो। मतपत्रमा विह्न लगाउन नसके् मतदाताहरूले आरूलाई मतदान 
गन्फ सघाउन दुई जना व्यम्तिसम्म ल्ाउन सक्छन्।

Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਤਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਭਾਸਾਵਾਂ ਮਵੱਚ ਪ੍ਰਤੀਮਕਰਤੀ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਵਕਲਪ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ - ਇਹ ਅਮਿਕਾਰਤ 
ਬੈਲਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਮਜਸ ਨੰੂ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਮਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਅਮਜਹੇ ਖੇਤਰ ਮਵੱਚ ਰਮਹੰਦਾ ਹੈ ਮਜੱਥੇ ਉਹ 
ਭਾਸਾ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਮਕਰਤੀ ਬੈਲਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਮਜਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਹੇਠ ਮਦੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੰੂ 
Registrar of Voters, Vote By Mail Division, 1555 Berger Dr., Bldg. 2, San Jose, CA 95112 ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂ ਫੈਕਸ ਰਾਹੀਂ 1-408-293-6002 'ਤੇ ਜਾਂ ਟੋਲ-ਫ਼੍ਰੀ ਨੰਬਰ 
1-866-430-VOTE (8683) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ www.sccvote.org 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਮਕਰਤੀ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਮਕਰਤੀ ਬੈਲਟ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ 27 ਅਪਰੈਲ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਜੋ ਬੈਲਟ ‘ਤੇ ਮਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਮਵੱਚ ਅਸਿਰੱਥ ਹਨ, ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 
ਮਲਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Santa Clara கவுண்ட்டியானது பஞ்சாபி, குஜராத்தி, தமிழ், ததலுங்கு மற்றும் நேபாளி தமாழிகள் வழங்கப்படும் இடத்தில் உள்ள 
வாக்காளர்களுக்கு அே்த தமாழியில் -அதிகாரப்பூர்வ வாக்குச்சீட்டின் ஒரு பிரதியய குறிப்புக்காக மட்டும் பயன்படுத்துவதற்காக -  
ஒரு ததாயலேகல், வாக்குச்சீட்யடப் தபறும் விருப்பத்யத - வாக்காளர்களுக்கு வழங்குகிறது. வாக்காளர் பதிவாளரின் 
அலுவலகத்தில் ததாயலேகல் வாக்குச்சீட்டுகள் கியடக்கின்றன. கீநழயுள்ள விண்ணப்பத்யத பூர்த்தி தசய்து அயத வாக்காளர் 
பதிவாளர், அஞ்சல் மூலம் வாக்களிப்பு பிரிவு, 1555 Berger Dr., Bldg. 2, San Jose, CA 95112-இல் அஞ்சல் மூலம் திருப்பி அனுப்பி 
அல்லது 1-408-293-6002 -இல் ததாயலேகல் தசய்து அல்லது கட்டணமில்லா எண் 1-866-430-VOTE (8683) -ஐ அயழத்து அல்லது 
www.sccvote.org-இல் விண்ணப்பித்து ஒரு த�ொலைநகை் வொக்குச்சட்ீலடக் நகாரலாம். அஞ்சல் மூலம் ஒரு ததாயலேகல் 
வாக்குச்சீட்யடக் நகாருவதற்கான கயடசி ோள் ஏப்ரை் 27 ஆகும். வாக்குச்சீட்யடக் குறிக்க முடியாத ேியலயில் உள்ள 
வாக்காளர்கள், வாக்களிக்க உதவ இரண்டு ேபர்கள் வயர அயழத்து வரலாம்.

మెయిల్ ద్వారా ఓటు వేసే ఓటర్లకు నమూన్ బ్యాలెట్ అందుకునే ఎంపికను Santa Clara కౌంటీ అందుబ్టులో ఉంచంది - అధికారిక బ్యాలెట్ యొక్క కాపీని 
పరాా మాణికంగా ఉపయోగించవచుచు - భ్ష అందుబ్టులో గల పరాా ంతంలో గనుక ఓటర్ నివసిసుతు న్నట్లయితే - వారికి పంజాబీ, గుజరాతీ, తమిళం, తెలుగు, మరియు 
నేపాలీ భ్షలో్ల  నమూన్ బ్యాలెట్ అందించబడుతుంది. నమూన్ బ్యాలెట్ లు రిజిసా్ రా ర్ ఆఫ్ ఓటర్స్ ఆఫీసు, ముందసుతు  ఎని్నకలు జరిగే పరాా ంత్లు వద్ద  లభయామవుత్యి. 
ఓటర్్ల  కిరంది దరఖాసుతు ను పూరితు చేయడం ద్వారా మరియు ద్నిని Registrar of Voters, Vote By Mail Division, 1555 Berger Dr., Bldg. 2, San Jose, CA 95112 కు 
మెయిల్ చేయడం ద్వారా లేద్ 1-408-293-6002 కు ఫాయాక్స్ చేయడం ద్వారా లేద్ టోల్ ఫీరా నెంబర్ 1-866-430-VOTE (8683)కు కాల్ చేయడం ద్వారా, లేద్ www.
sccvote.org వెబ్ స�ైట్ లో అప�ల్ల  చేయడం ద్వారా నమూనా బ్యాలెట్ న్ అభయారిధంచవచుచు. మెయిల్ ద్వారా నమూన్ బ్యాలెట్ అభయారిధంచడ్నికి చవరి తేదీ ఏప్రిల్ 27. బ్యాలెట్ 
ప�ై మార్్క చేయలేని ఓటర్్ల , ఓటింగ్ లో వారికి సహాయపడట్నికి ఇద్దర్ వయాకుతు ల వరకు తీసుకురావచుచు.

PREFERRED LANGUAGE - I would like to receive a ballot in the following language:
❑	 ્પસંદગીની રાષા - હંુ નીચેની રાષામાં ફેસમીઇલ બેલે્ પ્રાપ્ત કરવા ઈચંુ છંુ:
❑	 इच्ाइएको राषा - म वनम्न राषामा प्रवतवलवप मतपत्र प्राप्त गन्फ िाहन्ुछ:
❑	 ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ - ਿੈਂ ਪ੍ਰਤੀਮਕਰਤੀ ਬੈਲਟ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ:
❑	 விரும்புகிற தமாழி - பின்வரும் தமாழியில் ததாயலேகல் வாக்குச்சீட்யடப் தபற விரும்புகிநறன்:
❑	 ఎంచుకోదగిన భ్ష - నేను దిగువ పేర్్కన్న భ్షలో నమూన్ బ్యాలెట్ అందుకోవాలని కోర్కుంటున్్నను:

Print Name / મુદ્રિત નામ / वप्रन् नाम / ਸਾਫ਼ ਅੱਖਰਾਂ ਮਵੱਚ ਨਾਿ ਮਲਖੋ / அச்சிடும் தபயர் / ముదరాణ పేర్

Residence Address / રહેઠારનું સરનામું / आिास ठेगाना/ਮਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ / குடியிருப்பு முகவரி / నివాస చర్న్మా

Mailing Address / ્્પાલ સરનામું / मेल गनने ठेगाना / ਡਾਕ ਪਤਾ / அஞ்சல் முகவரி / మెయిలంగ్ అడరాస్

Email / ઇમેઇલ / इमेल / ਈਿੇਲ / மின்னஞ்சல் / ఈమెయిల్
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FP-06-1-VTN

Quận Santa Clara 
Văn Phòng Bầu Cử
ĐƠN YÊU CẦU THAY ĐỔI CỦA CỬ TRI

Hướng Dẫn cho Cử Tri:
1. Quý vị phải là cử tri đã ghi danh tại Quận Santa Clara để sử dụng mẫu này.
2. Xin viết chữ rõ ràng.
3. Mẫu đơn này không phải để thay đổi tên họ hay đảng phái, quý vị phải ghi danh lại. 
4. Nếu yêu cầu sự thay đổi cho một cử tri khác, hãy ghi các chi tiết của cử tri đó vào khung CHI TIẾT HIỆN 

THỜI CỦA CỬ TRI bên dưới.

CHI TIẾT HIỆN THỜI CỦA CỬ TRI – Phải cung cấp tất cả chi tiết để hoàn tất yêu cầu của quý vị.

Tên: Ngày Sinh: t t / n n / n n n n

 Địa Chỉ Ghi Danh:

 Chữ Ký:  Ngày:

Mẫu Đơn Yêu Cầu Chuyển Giao Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cho Cử Tri Quận:

 Tôi muốn sử dụng Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cho Cử Tri Quận trên mạng. Tôi muốn ngưng nhận qua bưu điện. 
Lựa Chọn Bảo Vệ Môi Trường   Email:   _______________________________________________________________

 Tôi muốn nhận Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cho Cử Tri Quận qua bưu điện. Trước kia tôi chọn không nhận qua bưu điện. 
Cập Nhật Ngôn Ngữ Ưu Tiên Của Cử Tri: CHỌN MỘT NGÔN NGỮ ƯU TIÊN CHO TẤT CẢ TÀI LIỆU BẦU CỬ 

Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cho Cử Tri Quận được cung cấp bằng: Các ngôn ngữ trên Lá Phiếu Chính Thức được cung cấp bằng: Bản Sao Lá Phiếu CHỈ CÓ bằng:

 Tiếng Anh  Tiếng Phi Luật Tân  Tiếng Anh  Tiếng Khmer  Tiếng Tây Ban Nha  Tiếng Nepali  Tiếng Tamil 
 Tiếng Trung Hoa  Tiếng Việt Nam  Tiếng Trung Hoa  Tiếng Đại Hàn  Tiếng Phi Luật Tân  Tiếng Gujarati  Tiếng Telugu 
 Tiếng Tây Ban Nha   Tiếng Ấn Độ  Tiếng Nhật  Tiếng Việt Nam  Tiếng Punjabi
  Không Được Cung Cấp bằng Tiếng Punjabi, Gujarati, Tamil, Telugu và Nepali  Nay được cung cấp khi có yêu cầu tại những khu vực Được Chú Trọng

 Tên của tôi bị viết sai trên các tài liệu bầu cử của tôi. Tên viết sai là:  _______________________________________ 
Tên viết đúng là: _____________________________________________________________________________________ 
Việc đổi tên, mà không phải là sửa lỗi viết sai, đòi hỏi phải điền một thẻ ghi danh mới.

 Tôi đã dọn đến một nơi cư ngụ mới có địa chỉ trong Quận Santa Clara (địa chỉ với tên đường & thành phố): 
 ____________________________________________________________________________________________________

 Nơi cư ngụ của tôi vẫn như cũ, nhưng thư từ của tôi được gửi đến một địa chỉ khác. Địa chỉ GỬI THƯ của tôi là:  

 ____________________________________________________________________________________________________
 Tôi muốn cập nhật địa chỉ gửi thư của tôi là:  ____________________________________________________________
 Loại bỏ địa chỉ gửi thư tại: ____________________________________________________________________________
 Loại bỏ bất kỳ số điện thoại nào trong hồ sơ.  Loại bỏ bất kỳ địa chỉ email nào trong hồ sơ.

Hủy bỏ tình trạng ghi danh cử tri:

 Xin hủy bỏ tình trạng ghi danh của tôi. Lý do:  ___________________________________________________________
 Cử tri có tên ở trên đã qua đời. (Chi tiết có thể được cung cấp bởi người trong gia đình hoặc người chăm sóc.)  

Tên người báo về người chết:  _____________________________________ Điện thoại: _________________________

 Chữ ký người báo về người chết:  ______________________________________________________________________

Gửi lại cho Văn Phòng Bầu Cử bằng:
Fax: 1-408-998-7314 — Scan/Email: voterinfo@rov.sccgov.org — Gửi đến: Registrar of Voters, PO Box 611300, San Jose, CA 95161-1300

Nếu Có Thắc Mắc, xin gọi: 1-408-299-VOTE (8683)

FOR OFFICE USE ONLY
Date Received:

Voter ID:

Date Processed:

Group Number:

Action by: 
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