GIẢI PHÁP BẦU CỬ CHO MỌI NGƯỜI

BẦU BẰNG THƯ:
ĐIỀU QUÝ VỊ CẦN BIẾT
Quận Los Angeles đã thiết kế lại các tài liệu Bầu bằng Thư của quý vị,
khiến cho dễ dàng và thuận tiện hơn để bỏ phiếu bằng thư. Cuộc Tổng
Tuyển Cử vào ngày 6 tháng Mười Một, 2018 đã là lần đầu tiên cử tri Bầu
bằng Thư nhận được những tài liệu đã được tái thiết kế này.
ĐIỀU GÌ MỚI?
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PHONG BÌ VÀ THẺ
PHIẾU MỚI
Lá phiếu toàn diện
Dễ đọc hơn
Dễ điền hơn
Dễ hiểu hơn

NHỮNG CÁCH GỞI LẠI

Lá Phiếu Chính Thức
Đánh dấu lá phiếu của quý vị

Làm thế nào
để quý vị biết tài
liệu từ chúng tôi ?

Các Phần Tranh Cử
Ứng Cử Viên Viết Tên Vào

Quý vị có thể gởi lại lá phiếu
Bầu bằng Thư của quý vị cho
chúng tôi qua bưu điện (USPS).
Không Cần Bưu Phı.́
Ngoài ra, quý vị có thể nộp lá
phiếu tại bất cứ địa điểm bầu
cử nào hoặc giao tại một trong
những địa điểm tiếp nhận lá
phiếu mới đầy thuận tiện của
chúng tôi trên khắp Quận LA.

LÁ PHIẾU ĐA NGÔN NGỮ
Chúng tôi cung cấp các lá phiếu
bằng 12 ngôn ngữ.
Hãy gọi cho văn phòng của
chúng tôi để yêu cầu lá phiếu đa
ngôn ngữ của quý vị tại số
(800) 815-2666, chọn mục 3
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OFFICIAL VOTE BY MAIL BALLOTING MATERIAL

FIRST -CLASS MAIL

Lá phiếu phải được gởi lại hoặc có dấu
bưu điện vào hoặc trước Ngày Bầu Cử.
Một lá phiếu gởi qua bưu điện phải được
nhận bởi văn phòng bầu cử trễ nhất là 3
ngày sau Ngày Bầu Cử.
CHÚ Ý: Bỏ phiếu hai lần trong cùng một
kỳ bầu cử là một tội ác.

Vào LAvote.net để yêu cầu một lá phiếu Bầu bằng Thư, tìm một địa
điểm tiếp nhận lá phiếu Bầu bằng Thư hoặc để theo dõi lá phiếu
Bầu bằng Thư của quý vị.

Muốn biết thêm thông tin, hãy vào xem LAvote.net

