
Quý Vị Đã Sẵn Sàng Bỏ Phiếu? 
Ngày 7 tháng 6 năm 2022, Bầu Cử Sơ Bộ  
Trực Tiếp Trên Toàn Tiểu Bang 
HƯỚNG DẪN NHANH về Bỏ Phiếu tại Quận Marin! Ban Bầu Cử Quận Marin 

 
 

Đạo Luật Quyền Lựa Chọn Của Cử Tri Đến Với Quận Marin! Có Gì Mới?

 

 Tất cả cử tri hoạt động đã đăng ký sẽ tự động nhận được một lá phiếu qua thư, 
 Quá trình bỏ phiếu sớm được kéo dài thêm nhiều ngày và 
 Cử tri có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ Trung Tâm Bỏ Phiếu khu vực nào trên địa bàn Quận Marin 
 

Đăng Ký Cử Tri Của Quý Vị 

 

Nếu cần thay đổi thông tin đăng ký cử tri của mình, quý vị có thể thực hiện trực tuyến tại 
RegisterToVote.ca.gov hoặc tại bất kỳ Trung Tâm Bỏ Phiếu nào ở Marin nếu sau ngày 23 tháng 5. 
 

Các Lựa Chọn Bỏ Phiếu 

 

 

 

Quý vị có thể bầu vào lá phiếu được gửi qua thư đến quý vị. 
Lá phiếu bắt đầu được gửi qua thư từ ngày 9 tháng 5 (xin vui lòng đợi 5-7 ngày để nhận).  
Để lá phiếu vào phong bì thư được gửi cho quý vị, rồi niêm phong. 
Ký tên bên ngoài phong bì. 
 
Quý vị cần một lá phiếu dễ tiếp cận hay lá phiếu mẫu đã dịch? Vui lòng liên hệ với Ban Bầu Cử 
 
Quý vị có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ Trung Tâm Bỏ Phiếu nào đến:   Bỏ phiếu sớm hoặc vào 
Ngày Bầu Cử 
  Đăng ký và bỏ phiếu cùng một ngày    Sử dụng một máy bỏ phiếu dễ tiếp cận 
  Yêu cầu trợ giúp điền lá phiếu    Thay thế lá phiếu bị mất; hoặc yêu cầu trợ giúp khác 
 

Gửi lại lá phiếu của quý vị 

 

Quý vị có BA cách để gửi lại lá phiếu: (Không cần tem!) 
  Qua thư. Lá phiếu phải được đóng dấu bưu điện trước hoặc vào Ngày Bầu Cử. 
  Bỏ lá phiếu của quý vị vào bất kỳ Hòm Phiếu Chính Thức nào; HOẶC 
  Đem lá phiếu của quý vị đến bất kỳ Trung Tâm Bỏ Phiếu nào. 
 
Để biết vị trí của Trung Tâm Bỏ Phiếu hoặc Hòm Phiếu Chính Thức tại Quận Marin: 
Hãy tìm kiếm trong Hướng Dẫn Thông Tin cho Cử Tri Quận của quý vị hoặc truy cập vào MarinVotes.org. 
Thông tin sẽ có vào tháng 5. 
 

Theo Dõi Lá Phiếu của Quý Vị

 
Theo dõi trạng thái lá phiếu của quý vị từng bước một. Đăng ký tại WheresMyBallot.sos.ca.gov 

Ban Bầu Cử Quận Marin 
Truy cập MarinVotes.org 
Gọi đến số điện thoại miễn cước (833) 644-2061 hoặc 711 (Dịch Vụ Chuyển Tiếp Cuộc Gọi của California) 


