
     

 
                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                  
 
Cách Bầu Lá Phiếu Của Quý Vị:                                                                                                                                                                                            Chỉ Là Ví Dụ                                                                                                            

• Nối mũi tên bên cạnh phần quý vị chọn. 
• Nối mũi tên bằng một đường kẻ nhỏ.  
• CHỈ DÙNG BÚT ĐEN hoặc XANH! 
• ĐỪNG ký tên hoặc viết tên tắt vào lá phiếu chính thức của quý vị. 
• ĐỪNG khoanh tròn hoặc đánh dấu X. 
• ĐỪNG dùng bút đậm nét. 
• ĐỪNG bầu nhiều hơn số ứng cử viên đã quy định trong mỗi phần tranh cử. 
• Bầu Bằng Cách Viết Tên Vào: Viết tên của ứng cử viên hội đủ điều kiện theo cách viết tên vào CHỖ TRỐNG,  

rồi nối mũi tên bên cạnh chỗ viết tên. Đừng viết lại một tên đã có in trên lá phiếu. 
• Nếu quý vị làm sai và cần một lá phiếu mới, hãy gọi số 1-408-299-VOTE (8683) hoặc số miễn phí 1-866-430-VOTE (8683). 

 
Cách Hoàn Tất Phong Bì Hồi Báo Của Quý Vị: 

• Tách rời phần cuống số ở trên của lá phiếu.  
• Gấp lá phiếu của quý vị lại và bỏ vào phong bì hồi báo và dán lại. 
• Ký tên của quý vị gần chữ "X" màu đỏ, viết địa chỉ của quý vị và ngày tháng vào  

mặt sau của phong bì hồi báo. 
• Nếu không thể ký tên của quý vị vào phong bì hồi báo: 

o Hãy đích thân viết chữ "X" hoặc đánh dấu đặc biệt bên cạnh chữ "X" màu đỏ  
trên phong bì hồi báo. 

o Nhờ một người nào đó viết tên quý vị trên phong bì hồi báo và ký tên là nhân chứng. 
Nếu không có chữ ký của quý vị hoặc chữ ký không giống như trong đơn ghi danh của quý vị thì 
 lá phiếu của quý vị không được đếm. 

Lá phiếu đã bầu của quý vị PHẢI được nhận trễ nhất vào 8 giờ tối trong Ngày Bầu Cử HOẶC được đóng dấu bưu điện trễ nhất vào ngày bầu cử  
và được nhận trễ nhất vào ba ngày sau Ngày Bầu Cử. 

Hãy mang hoặc gởi lại lá phiếu của quý vị sớm, để lá phiếu có thể được tính vào Kết Quả đầu tiên của Đêm Bầu Cử! 
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