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Đạo Luật Về Quyền Lựa Chọn Của 
Cử Tri (VCA) là đạo luật cho phép 
các quận cung cấp thêm cách thức, 
thời gian và địa điểm bỏ phiếu cho 
cử tri. Theo đạo luật VCA, một lá 
phiếu sẽ tự động được gửi qua 
đường bưu điện cho tất cả cử tri đã 
đăng ký và hiện hoạt, cử tri có 
thêm nhiều ngày để bỏ phiếu sớm 
và có thể bỏ phiếu trực tiếp tại 
trung tâm bỏ phiếu khu vực bất kỳ. 
Quận Marin lần đầu áp dụng Đạo 
Luật Về Quyền Lựa Chọn Của Cử 
Tri trong cuộc bầu cử sơ bộ  
ngày 7 tháng 6 năm 2022. 
 

Cách Đạo Luật Hoạt Động? 

Một lá phiếu sẽ tự động được gửi 
qua đường bưu điện tới tất cả cử 
tri đã đăng ký và hiện hoạt và cử tri 
có BA cách để gửi lại lá phiếu:  
(Không cần tem!) 

• Qua đường bưu điện  
• Qua hòm phiếu chính thức  

• Qua trung tâm bỏ phiếu  

 

Trung Tâm Bỏ Phiếu Là Gì? 
Cử tri có thể bỏ phiếu trực tiếp tại 
trung tâm bỏ phiếu BẤT KỲ thuộc 
Quận Marin. Sau khi được chỉ 
định, trung tâm bỏ phiếu khu vực 
sẽ thay thế địa điểm bỏ phiếu của 
khu phố và mở cửa ít nhất 3 ngày 
trước Ngày Bầu Cử với NHIỀU 
dịch vụ hơn: 

• Đăng ký bỏ phiếu & bỏ 
phiếu cùng một ngày 

• Thay lá phiếu hỏng hoặc 
thất lạc 

• Bỏ phiếu sớm—bỏ phiếu 
trước Ngày Bầu Cử! 

• Bỏ phiếu với máy bỏ phiếu 
dễ tiếp cận 

• Yêu cầu trợ giúp 

  Bỏ Phiếu An Toàn.  
Bỏ Phiếu Bảo Mật.  
Bỏ Phiếu qua  
Đường Bưu Điện. 
 
Thật dễ dàng! Bỏ phiếu qua đường 
bưu điện tiết kiệm thời gian, dễ dàng 
và miễn phí! Có nhiều cách để gửi lại 
lá phiếu qua đường bưu điện: 

❶ BỎ PHIẾU bằng lá phiếu của quý 
vị; đặt và niêm phong lá phiếu của 
quý vị trong phong bì gửi thư đi kèm 
với lá phiếu.  

❷ KÝ ngoài phong bì; lá phiếu sẽ 
không được tính nếu không có chữ 
ký của quý vị!  

❸ GỬI LẠI lá phiếu đã bầu của quý 
vị qua đường bưu điện (được đóng 
dấu bưu điện vào hoặc trước Ngày 
Bầu Cử) HOẶC mang lá phiếu đến 
Trung Tâm Bỏ Phiếu hoặc Hòm Phiếu 
Chính Thức bất kỳ. 

 

  

Một Lá Phiếu Sẽ Được Gửi 
Qua Đường Bưu Điện Cho 
Tất Cả Cử Tri Đã Đăng Ký 

và Hiện Hoạt 

 

Cử Tri Có Thêm Nhiều Ngày 
và Nhiều Cách Bỏ Phiếu 

 

Để Tìm Kiếm Trung Tâm Bỏ 
Phiếu hoặc Hòm Phiếu Chính 

Thức, Vui Lòng Xem Trong 
Hướng Dẫn Cung Cấp Thông 
Tin Cho Cử Tri Quận của Quý 

Vị hoặc Truy Cập 
MarinVotes.org. 

Quý vị có thắc mắc? Gọi Tới 
Ban Bầu Cử Quận Marin 

 

    

Đánh Dấu Lịch của Quý Vị... 
Ngày 29 tháng 9: Bắt đầu gửi Hướng 
Dẫn Cung Cấp Thông Tin Cho Cử Tri 

Ngày 10 tháng 10: Bắt đầu gửi Lá 
Phiếu Qua Đường 
Bưu Điện 

Ngày 11 tháng 10: Hòm Phiếu mở 

Ngày 24 tháng 10: Hạn chót đăng ký 
bỏ phiếu 

Ngày 29 tháng 10: Một số trung tâm bỏ 
phiếu mở cửa (đến 
hết ngày 8 tháng 11) 

Ngày 5 tháng 11: TẤT CẢ trung tâm bỏ 
phiếu mở cửa (đến 
hết ngày 8 tháng 11) 

Ngày 8 tháng 11: Ngày Bầu Cử! Trung 
Tâm Bỏ Phiếu đóng 
cửa lúc 8 giờ tối 

Ngày 15 tháng 11: Hạn chót để viên 
chức nhận được lá 
phiếu gửi qua 
đường bưu điện 
(phải có dấu bưu 
điện vào hoặc trước 
ngày 8 tháng 11) 

  Không chắc bản thân 
đã Đăng Ký Bỏ Phiếu 
hay chưa? 

Kiểm tra tình trạng của quý 
vị tại: 
RegisterToVote.ca.gov 

Đã chuyển nhà? Đăng ký 
hoặc cập nhập địa chỉ của 
quý vị tại: 
RegisterToVote.ca.gov 

 
Hạn chót đăng ký bỏ phiếu 
là ngày 24 tháng 10. 

Sau đó, gọi cho Ban Bầu 
Cử qua số (415) 473-6456, 
số điện thoại miễn phí  
(833) 644-2061, hoặc 711 
(Dịch Vụ Chuyển Tiếp CA) 
để biết các tuỳ chọn.  

 

Đạo Luật Về Quyền Lựa 
Chọn Của Cử Tri tại Marin  


