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Tại sao nên bỏ phiếu?
Bầu cử là một yếu tố rất quan trọng trong nền dân 
chủ của chúng ta. Việc bỏ phiếu bầu có thể thay 
đổi đường hướng của quốc gia, tiểu bang chúng ta 
và các cộng đồng mà chúng ta đang sống. Việc bỏ 
phiếu của quý vị giúp bầu ra tổng thống, các đại diện 
của chúng ta trong Quốc hội, cơ quan lập pháp tiểu 
bang, thành viên hội đồng thành phố, thẩm phán và 
nhiều chức vụ khác, những người mà quyết định của 
họ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày 
của chúng ta. Thông qua hòm phiếu, quý vị cũng có 
quyền giúp đỡ để tạo ra các luật mới hoặc bãi bỏ 
những luật mà quý vị không đồng ý. 
Quyền bỏ phiếu đã phải trải qua quá trình đấu tranh 
gay gắt mới có được. Phụ nữ, người thiểu số và 
những người không phải là chủ sở hữu đất đai đều 
bị cấm bỏ phiếu trước đây trong lịch sử quốc gia 
chúng ta. Năm 1911, phụ nữ giành được quyền bầu 
cử ở California, chín năm trước khi quyền bầu cử 
của phụ nữ được đảm bảo trong Tu chính án thứ 
19 của Hiến pháp Hoa Kỳ. Chỉ 56 năm trước, Tổng 
thống Lyndon Johnson đã ký Đạo luật Quyền Bầu 
cử, đạo luật liên bang mang tính bước ngoặt được 
thiết kế để loại bỏ các rào cản đối với việc tham 
gia vào quá trình bầu cử của người Mỹ gốc Phi, và 
sau đó là các sắc tộc thiểu số khác. Các cựu chiến 
binh của đất nước chúng ta cũng đã đảm bảo rằng 
các nguyên tắc dân chủ của chúng ta, bao gồm cả 
quyền bầu cử, đều được bảo vệ.
Bằng việc ghi danh bỏ phiếu và bỏ phiếu vào Ngày 
Bầu cử, quý vị có quyền để củng cố nền dân chủ 
của chúng ta. Tổng Thư ký Tiểu bang California 
cam kết tôn vinh di sản của những người đã anh 
dũng đấu tranh cho nền dân chủ của chúng ta bằng 
cách bảo vệ quyền bầu cử của quý vị.
Hướng dẫn này mô tả nhiều quyền và trách nhiệm 
của cử tri cũng như cung cấp thông tin quan trọng 
mà quý vị cần để bỏ phiếu và nêu lên tiếng nói của 
mình.

(Sửa đổi 2/2022)
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Tôi có thể ghi danh 
bỏ phiếu không?
Để ghi danh bỏ phiếu ở 
California, quý vị phải là:
•  Công dân Hoa Kỳ;
•  Cư dân của California;
•  Được 18 tuổi trở lên vào 

Ngày Bầu cử;
•  Hiện không phải thụ án tù 

tiểu bang hoặc liên bang vì 
bị kết án tội đại hình; và 

•  Hiện không bị tòa án cho là 
thiếu năng lực về mặt tâm 
thần để bỏ phiếu.

Làm cách nào để tôi ghi danh bỏ 
phiếu?
Quý vị có thể truy cập RegisterToVote.ca.gov hoặc gọi 
cho Đường dây nóng dành cho Cử tri của Tổng Thư ký 
Tiểu bang theo số (800) 339-8163.
Đơn ghi danh cử tri được cung cấp ở nhiều nơi trên 
toàn tiểu bang:
•  Văn phòng bầu cử quận hoặc tòa thị chính
•  Trung tâm bỏ phiếu hoặc các văn phòng vệ tinh 

(nếu có)
•  Thư viện công
•  Bưu điện
•  Văn phòng thực địa của Nha Lộ Vận
•  Văn phòng dịch vụ xã hội của tiểu bang và quận
•  Văn phòng sức khỏe tâm thần của tiểu bang và quận
•  Văn phòng của Sở Phục hồi
•  Trung tâm Sống Độc lập
•  Trung tâm Khu vực của Sở Dịch vụ Phát triển
•  Văn phòng khu vực của Ủy ban Thuế Nhượng quyền
•  Văn phòng tuyển dụng của Lực lượng Vũ trang
Nếu quý vị có thẻ căn cước hoặc bằng lái xe của 
California thì quý vị phải cung cấp số của giấy tờ này 
trong đơn ghi danh cử tri của mình. Nếu quý vị không 
có một trong hai loại giấy tờ tùy thân đó thì hãy cung 
cấp bốn chữ số cuối số an sinh xã hội của quý vị. Nếu 
quý vị không có số an sinh xã hội thì quý vị sẽ được 
chỉ định một số nhận dạng duy nhất chỉ cho mục đích 
bầu cử.

http://RegisterToVote.ca.gov
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Khi nào tôi ghi danh bỏ phiếu?
Mặc dù quý vị có thể ghi danh bỏ phiếu bất kỳ lúc nào, 
nhưng quý vị phải ghi danh ít nhất 15 ngày trước ngày 
bầu cử để đủ điều kiện bỏ phiếu trong cuộc bầu cử 
đó. Sau khi thời hạn đó trôi qua, quý vị sẽ cần đến văn 
phòng bầu cử quận của mình hoặc một địa điểm bỏ 
phiếu để hoàn tất quy trình ghi danh cử tri “cùng ngày” 
để ghi danh và bỏ phiếu. Quy trình này được gọi là ghi 
danh cử tri có điều kiện (conditional voter registration 
hay CVR). Lá phiếu của quý vị sẽ được xử lý và kiểm 
đếm sau khi văn phòng bầu cử quận đã xác minh được 
việc ghi danh cử tri của quý vị. 

Quý vị nên ghi danh lại để bỏ phiếu nếu quý vị 
chuyển nhà, thay đổi tên, hoặc muốn chọn hay đổi 
chính đảng ưu tiên của mình. Cách dễ nhất để cập 
nhật thông tin ghi danh của quý vị là trên mạng tại 
RegisterToVote.ca.gov.

Liên lạc với viên chức bầu cử quận của quý vị hoặc 
truy cập sos.ca.gov để biết thêm thông tin.

Tôi chọn chính đảng ưu tiên của 
mình bằng cách nào?
Quý vị có thể chọn một trong các chính đảng đủ điều 
kiện của California khi ghi danh bỏ phiếu. Việc chọn 
một chính đảng ưu tiên đảm bảo rằng quý vị có thể 
bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng đó trong cuộc 
bầu cử sơ bộ tổng thống.

Quý vị cũng có thể cho biết trên đơn ghi danh cử tri 
rằng mình không muốn chọn một chính đảng, điều đó 
có nghĩa là quý vị sẽ được ghi danh với tư cách là cử 
tri Không có đảng ưu tiên (No Party Preference hay 
NPP). Trong các cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống, một 
số chính đảng cho phép cử tri NPP giúp lựa chọn các 
ứng cử viên của họ. Trong tất cả các cuộc bầu cử, cử 
tri NPP có thể bỏ phiếu cho các dự luật phiếu bầu và 
những ứng cử viên tranh cử vào các chức vụ trong 
quốc hội Hoa Kỳ, văn phòng hiến pháp tiểu bang, văn 
phòng lập pháp tiểu bang, các chức vụ tại địa phương 
và phi đảng phái.

http://RegisterToVote.ca.gov
http://sos.ca.gov
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Các cuộc bầu cử sơ bộ và tổng 
tuyển cử trên toàn tiểu bang diễn ra 
như thế nào?
Một cuộc bầu cử sơ bộ xác định những ứng cử viên nào 
được đề cử để chạy đua trong cuộc tổng tuyển cử, được tổ 
chức vài tháng sau đó. Các chức vụ trong Quốc hội Hoa Kỳ, 
văn phòng hiến pháp tiểu bang và văn phòng lập pháp tiểu 
bang được gọi là chức vụ do cử tri đề cử. Trong một cuộc bầu 
cử sơ bộ, tất cả các ứng cử viên cho các chức vụ do cử tri 
đề cử này được liệt kê tên trên một lá phiếu. Bất kỳ cử tri nào 
cũng có thể bỏ phiếu cho bất kỳ ứng cử viên nào trong mỗi 
cuộc bầu cử, không phân biệt chính đảng của cử tri hay của 
ứng cử viên. Hai ứng cử viên dẫn đầu, bất kể chính đảng ưu 
tiên, mà nhận được số phiếu cao nhất trong mỗi cuộc bầu cử 
sơ bộ sẽ tiếp tục tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử. Sau cuộc 
bầu cử sơ bộ tìm ra hai người dẫn đầu, nếu một ứng cử viên 
nhận được đa số phiếu (ít nhất 50 phần trăm + 1) và thậm chí 
là chỉ có một ứng cử viên trong cuộc bầu cử sơ bộ thì vẫn 
phải tổ chức một cuộc tổng tuyển cử.

Hệ thống bầu cử sơ bộ để tìm ra hai người dẫn đầu không 
áp dụng cho các ứng cử viên tranh cử Tổng thống Hoa 
Kỳ, các chức vụ trong ủy ban trung ương quận hoặc ở địa 
phương. 

Cuộc bầu cử Sơ bộ Tổng thống diễn 
ra như thế nào?
Đối với các cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống, đảng chọn của 
quý vị ảnh hưởng đến việc liệu quý vị có thể bỏ phiếu cho 
ứng cử viên nào vào chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ. Nếu quý 
vị đã ghi danh với một đảng chọn thì quý vị chỉ có thể bỏ 
phiếu cho các ứng cử viên tổng thống của đảng đó tại một 
cuộc bầu cử sơ bộ. 

Tuy nhiên, một số chính đảng cho phép các cử tri đã ghi 
danh dưới dạng Không có đảng ưu tiên được bỏ phiếu cho 
ứng cử viên tổng thống của họ trong một cuộc bầu cử sơ 
bộ. Các cử tri Không có đảng ưu tiên phải yêu cầu một trong 
những lá phiếu “chéo” (cross-over ballot) này từ quan chức 
bầu cử quận của họ hoặc tại các phòng phiếu nếu muốn bỏ 
phiếu cho ứng cử viên tổng thống của một đảng.

Truy cập howtovoteforpresident.sos.ca.gov để biết thêm 
thông tin về cách tham gia cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống 
của California.

Tôi đã ghi danh bỏ phiếu chưa?
Để kiểm tra tình trạng ghi danh của quý vị, hãy truy cập 
voterstatus.sos.ca.gov hoặc gọi cho văn phòng bầu cử 
quận của quý vị.

http://howtovoteforpresident.sos.ca.gov
http://voterstatus.sos.ca.gov
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Tôi có thể bỏ phiếu qua thư không?
Có, mọi cử tri ghi danh đã xác nhận bỏ phiếu ở 
California sẽ nhận được một lá phiếu bầu qua thư cho 
mọi cuộc bầu cử. Các quận sẽ bắt đầu gửi lá phiếu bầu 
qua thư cho cử tri chậm nhất là 29 ngày trước cuộc 
bầu cử.

Lá phiếu bầu qua thư có thể được nộp lại bằng một 
trong 2 cách sau: 

•  Qua thư: Lá phiếu đã bầu của quý vị phải được 
đóng dấu bưu điện vào hoặc trước Ngày Bầu cử 
và được văn phòng bầu cử quận của quý vị nhận 
được không muộn hơn 7 ngày sau Ngày Bầu cử.

•  Trực tiếp: Quý vị có thể nộp lá phiếu đã bầu của 
mình cho văn phòng bầu cử quận của quý vị, một 
hòm phiếu dành cho phiếu bầu qua thư, địa điểm 
nộp lại phiếu bầu qua thư hoặc bất kỳ điểm bỏ 
phiếu nào trong tiểu bang trước 8:00 giờ tối vào 
Ngày Bầu cử.

Tôi vẫn có thể bỏ phiếu trực tiếp 
hay không?
Mặc dù quý vị sẽ được gửi một lá phiếu bầu qua thư 
cho mọi cuộc bầu cử, nhưng quý vị vẫn có thể chọn 
bỏ phiếu trực tiếp tại điểm bỏ phiếu hoặc trung tâm 
bỏ phiếu của quý vị.

Quý vị cần mang theo lá phiếu bầu qua thư đến địa 
điểm bỏ phiếu để đổi lấy lá phiếu bầu trực tiếp. Nếu 
quý vị không mang theo lá phiếu bầu qua thư để đổi 
thì có thể nhận được một lá phiếu tạm thời, lá phiếu 
này sẽ được tính khi văn phòng bầu cử quận của quý 
vị xác nhận rằng quý vị chưa bỏ phiếu.

Tôi có thể kiểm tra tình trạng lá 
phiếu bầu qua thư của mình không?
Tổng Thư ký Tiểu bang đã thiết lập một hệ thống mà 
các viên chức bầu cử quận sử dụng để cho phép cử 
tri đăng ký nhận thông báo qua email, tin nhắn văn 
bản hoặc tin nhắn thoại về tình trạng của lá phiếu bầu 
qua thư của họ. 

Để biết thêm thông tin về cách đăng ký, hãy truy cập 
wheresmyballot.sos.ca.gov.

http://wheresmyballot.sos.ca.gov
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Tôi có thể nhận được một lá phiếu 
thay thế không?
Nếu quý vị chưa nhận được lá phiếu bầu qua thư cho một 
cuộc bầu cử thì có thể yêu cầu một lá phiếu bầu qua thư 
thay thế cho đến muộn nhất là bảy ngày trước Ngày Bầu cử. 
Quý vị cũng có thể yêu cầu lá phiếu thay thế nếu để mất, 
làm hỏng hoặc điền sai lá phiếu bầu qua thư của quý vị. 

Nếu quý vị cần một lá phiếu thay thế thì quý vị cũng có tùy 
chọn yêu cầu một lá phiếu Bầu qua Thư Có thể tiếp cận Từ 
xa (Remote Accessible Vote-by-Mail hay RAVBM) từ viên 
chức bầu cử quận của quý vị. Hệ thống RAVBM cho phép 
cử tri đánh dấu lựa chọn của họ trên máy tính hoặc máy 
tính bảng của riêng họ; sau đó, cử tri phải in ra giấy và gửi 
lại các lựa chọn đã đánh dấu của họ trong một phong bì có 
chữ ký qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp. 

Làm cách nào tôi có thể ghi danh 
và bỏ phiếu nếu tôi là một quân 
nhân hoặc cử tri ở nước ngoài?
Ghi danh bỏ phiếu và/hoặc yêu cầu một lá phiếu: 
Cử tri là quân nhân hoặc ở nước ngoài có thể ghi danh bỏ 
phiếu bằng cách hoàn thành đơn ghi danh sử dụng mẫu 
trên mạng của Tổng Thư ký Tiểu bang tại RegisterToVote.
ca.gov hoặc bằng cách điền vào Đơn xin Bưu thiếp Liên 
bang (Federal Post Card Application hay FPCA), có tại  
fvap.gov/uploads/FVAP/Forms/fpca.pdf

Ngay cả khi quý vị có hoặc đã ghi danh bỏ phiếu ở quận 
của mình thì để nhận tài liệu bầu cử và bỏ phiếu khi quý 
vị vắng mặt tại quận của quý vị trong khi làm nhiệm vụ và/
hoặc sống ở nước ngoài, quý vị cần phải nộp đơn xin lá 
phiếu bầu qua thư bằng cách điền vào đơn ghi danh cử tri 
trực tuyến tại RegisterToVote.ca.gov hoặc bằng cách điền 
vào FPCA tại fvap.gov, như được nêu chi tiết ở trên.

http://RegisterToVote.ca.gov
http://RegisterToVote.ca.gov
http://fvap.gov/uploads/FVAP/Forms/fpca.pdf
http://RegisterToVote.ca.gov
http://fvap.gov


06

Ghi danh bỏ phiếu trực tuyến | www.RegisterToVote.ca.gov

Nộp lại lá phiếu đã bầu: 
Thông tin về việc nộp lại lá phiếu, bao gồm cả phương 
pháp gửi nộp lá phiếu, cho mỗi quận của California được 
liệt kê trên trang web của Tổng Thư ký Tiểu bang tại 
https://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/
military-overseas-voters. Các lá phiếu đã bầu không thể 
được nộp lại qua email.

Làm cách nào tôi có thể bỏ phiếu 
khi tôi vắng nhà để đi học đại học?
Là một người California sống xa nhà khi đang theo học đại 
học, quý vị có lựa chọn ghi danh bỏ phiếu bằng cách dùng 
địa chỉ nhà riêng hoặc địa chỉ trường đại học của mình. Khi 
ghi danh bỏ phiếu, quý vị có thể chỉ định địa chỉ mà quý vị 
muốn dùng để ghi danh và có thể yêu cầu một lá phiếu bầu 
qua thư được gửi đến cho quý vị khi đang theo học đại học.

Làm cách nào để tôi biết được lá phiếu 
của tôi sẽ có những thông tin gì? 
Hướng dẫn Thông tin dành cho Cử tri của tiểu 
bang: 
Mọi cử tri sẽ nhận được Hướng dẫn Thông tin dành  
cho Cử tri của tiểu bang qua thư bưu điện gửi đến nhà  
một vài tuần trước Ngày Bầu cử. Hướng dẫn phi đảng  
phái này có thông tin chi tiết về các dự luật phiếu bầu trên 
toàn tiểu bang, một số ứng cử viên và các quyền của cử 
tri. Hướng dẫn được cung cấp bằng 10 ngôn ngữ: tiếng 
Anh, tiếng Trung, tiếng Hindi, tiếng Nhật, tiếng Khmer, 
tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog, tiếng Thái 
và tiếng Việt. Có thể xem hướng dẫn này trên mạng tại 
voterguide.sos.ca.gov. 

Quý vị có thể yêu cầu miễn phí các hướng dẫn bằng  
tiếng Anh, ngôn ngữ không phải tiếng Anh, phiên bản  
âm thanh và bản in chữ lớn bằng cách gọi đến Đường  
dây nóng dành cho Cử tri của Tổng Thư ký Tiểu bang  
theo số (800) 339-8163, hoặc bằng cách truy cập  
sos.ca.gov.

Hướng dẫn Thông tin dành cho Cử tri của quận: 
Viên chức bầu cử của quận gửi Hướng dẫn Thông tin dành 
cho Cử tri của quận qua thư bưu điện tới từng cử tri ghi 
danh. Hướng dẫn này cho biết lá phiếu của quý vị sẽ trông 
như thế nào và bao gồm thông tin về các ứng cử viên địa 
phương, các dự luật phiếu bầu địa phương, địa chỉ điểm bỏ 
phiếu của quý vị, mẫu đơn xin lá phiếu bầu qua thư và nhiều 
hơn thế. Hướng dẫn này cũng có thể mô tả cách các cử tri 
khuyết tật có thể bỏ phiếu một cách riêng tư và độc lập.

https://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/military-overseas-voters
https://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/military-overseas-voters
http://voterguide.sos.ca.gov
http://sos.ca.gov
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Làm cách nào để tôi có thể bỏ phiếu sớm?
Người dân California có thể bỏ phiếu sớm tại văn phòng 
bầu cử quận của họ bắt đầu từ 29 ngày trước ngày bầu 
cử. Quận của quý vị có thể có các trung tâm bỏ phiếu 
và các địa điểm vệ tinh cho phép bỏ phiếu sớm. Để biết 
danh sách các địa điểm bỏ phiếu, trung tâm bỏ phiếu 
và hòm phiếu cho phép bỏ phiếu sớm, hãy truy cập 
caearlyvoting.sos.ca.gov.

Làm cách nào để tôi bỏ phiếu ở 
một điểm bỏ phiếu?
Tìm điểm bỏ phiếu của quý vị: 
Khi quý vị nhận được hướng dẫn thông tin dành cho cử 
tri của quận qua thư trước mỗi cuộc bầu cử, điểm bỏ 
phiếu của quý vị sẽ được ghi trên trang bìa sau. Nếu 
quý vị không nhận được hướng dẫn của mình thì hãy 
liên lạc với văn phòng bầu cử quận của quý vị. Quý vị 
cũng có thể tìm thấy điểm bỏ phiếu của mình bằng cách 
truy cập voterstatus.sos.ca.gov, gọi cho Đường dây 
nóng dành cho Cử tri của Tổng Thư ký Tiểu bang theo 
số (800) 339-8163, hoặc nhắn tin văn bản từ “Vote” đến 
GoVote (468-683).

Tại điểm bỏ phiếu của quý vị: 
Các nơi bầu cử ở California mở cửa từ 7:00 giờ 
sáng đến 8:00 giờ tối vào Ngày Bầu cử. Tại 
điểm bỏ phiếu của quý vị, quý vị sẽ gặp một 
nhân viên phòng phiếu và họ sẽ giải thích 
về quá trình bỏ phiếu của quý vị. Nhân viên 
phòng phiếu sẽ cung cấp cho quý vị một 
lá phiếu trên giấy, mật khẩu duy nhất hoặc 
thẻ nhớ máy tính, tùy thuộc vào hệ thống bỏ 
phiếu mà quận của quý vị sử dụng. Nếu quý 
vị không biết cách đánh dấu trên lá phiếu 
hoặc điền sai lá phiếu của mình thì hãy 
nhờ nhân viên phòng phiếu hướng dẫn.

Tại một trung tâm bỏ phiếu:
Một số quận sử dụng các trung tâm 
bỏ phiếu. Các trung tâm bỏ 
phiếu sẽ mở cửa sớm nhất 
là 10 ngày trước Ngày 
Bầu cử và có quy trình 
tương tự như các điểm 
bỏ phiếu. Để biết thêm 
thông tin, hãy truy cập 
voterschoice.sos.ca.gov 
hoặc liên lạc với văn phòng bầu 
cử quận của quý vị.

http://caearlyvoting.sos.ca.gov
http://voterstatus.sos.ca.gov
http://voterschoice.sos.ca.gov
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Nếu tôi bị khuyết tật hoặc cần được 
hỗ trợ để bỏ phiếu thì sao?
Nếu quý vị cần hỗ trợ trong việc đánh dấu lá phiếu của 
mình thì có thể chọn một hoặc hai người để giúp, miễn 
là đó không phải là chủ lao động hay đại diện của chủ 
lao động của quý vị, lãnh đạo liên đoàn lao động hay đại 
diện của liên đoàn lao động của quý vị.
Cử tri bị khuyết tật:

Luật pháp của tiểu bang và liên bang quy định các điểm 
bỏ phiếu và trung tâm bỏ phiếu phải tạo điều kiện để 
cử tri khuyết tật có thể đến được. Các viên chức bầu 
cử quận kiểm tra từng địa điểm và thường có các sửa 
đổi tạm thời đối với các địa điểm cho Ngày Bầu cử. Mọi 
người làm việc tại điểm bỏ phiếu hoặc trung tâm bỏ 
phiếu đều được đào tạo về luật bầu cử và quyền của cử 
tri khuyết tật.
Ngoài ra, luật pháp tiểu bang và liên bang cũng quy 
định rằng tất cả các cử tri đều có thể bỏ phiếu một cách 
riêng tư và độc lập. Mỗi điểm bỏ phiếu hoặc trung tâm 
bỏ phiếu phải có một máy bỏ phiếu mà cho phép cử 
tri, kể cả những người mù hoặc khiếm thị, bỏ phiếu mà 
không cần sự trợ giúp. Máy bỏ phiếu cho phép quý vị 
xác định các lựa chọn bỏ phiếu của mình, và nếu có lỗi 
thì cho phép quý vị sửa các lựa chọn đó trước khi gửi lá 
phiếu đã hoàn thành. 
Nếu được phép bỏ phiếu ở lề đường thì quý vị có thể 
đến gần khu vực bỏ phiếu nhất có thể và viên chức bầu 
cử sẽ mang tài liệu bỏ phiếu đến cho quý vị. Hãy liên 
lạc với viên chức bầu cử quận của quý vị để biết có cho 
phép bỏ phiếu ở lề đường hay không.
Tất cả các quận đều cung cấp một tùy chọn bỏ phiếu 
được gọi là RAVBM (viết tắt của cụm từ remote 
accessible vote-by-mail, có nghĩa là bỏ phiếu qua thư 
có thể tiếp cận từ xa). RAVBM cho phép cử tri nhận lá 
phiếu của họ tại nhà và đánh dấu trên lá phiếu một cách 
độc lập và riêng tư trước khi gửi lại cho các viên chức 
bầu cử quận của họ. Hãy liên lạc với viên chức bầu cử 
quận của quý vị để biết thêm thông tin về việc yêu cầu 
RAVBM.

Hỗ trợ ngôn ngữ: 
Tổng Thư ký Tiểu bang và các văn phòng bầu cử quận 
cung cấp một loạt các tài liệu và sự hỗ trợ liên quan đến 
bầu cử bằng nhiều ngôn ngữ theo quy định của Đạo 
luật Quyền Bầu cử liên bang. Các ngôn ngữ theo quy 
định có thể khác nhau ở từng quận nhưng có thể bao 
gồm: tiếng Trung, tiếng Hindi, tiếng Nhật, tiếng Khmer, 
tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog, tiếng Thái 
và tiếng Việt. Liên lạc với viên chức bầu cử quận của 
quý vị để biết thêm thông tin.
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Tôi có cần xuất trình giấy tờ tùy 
thân khi bỏ phiếu không?
Trong hầu hết các trường hợp, cử tri California không 
bắt buộc phải xuất trình giấy tờ tùy thân trước khi bỏ 
phiếu. Nếu quý vị bỏ phiếu lần đầu tiên sau khi ghi danh 
qua thư hoặc trực tuyến và đã không cung cấp số nhận 
dạng của California, số bằng lái xe hoặc bốn chữ số 
cuối số an sinh xã hội trong đơn ghi danh thì quý vị có 
thể được yêu cầu xuất trình một hình thức nhận dạng 
khi đi bỏ phiếu. Hãy nhớ mang theo giấy tờ tùy thân 
khi đến phòng phiếu hoặc đính kèm một bản sao của 
giấy tờ đó với lá phiếu bầu qua thư của quý vị. Để biết 
danh sách đầy đủ các hình thức nhận dạng được chấp 
nhận, hãy liên lạc với văn phòng bầu cử quận của quý 
vị hoặc đọc "Yêu cầu ID tại Điểm Bỏ phiếu" (Polling 
Place ID Requirements) tại sos.ca.gov/elections/help-
america-vote-act.

Nếu tên tôi không có trong danh 
sách tại điểm bỏ phiếu thì sao?
Nếu tên quý vị không có trong danh sách của điểm bỏ 
phiếu thì quý vị có quyền bỏ một lá phiếu tạm thời. 

Ở California, các lá phiếu tạm thời được coi là một 
phương pháp "không an toàn" để đảm bảo tất cả các cử 
tri có mặt tại các phòng phiếu đều có thể bỏ phiếu. Tất 
cả các lá phiếu tạm thời đều được các quan chức bầu 
cử quận kiểm tra cẩn thận để xác nhận rằng người đã 
bỏ phiếu tạm thời là người đã ghi danh và họ đã không 
bỏ phiếu qua thư hay tại một địa điểm bỏ phiếu khác vào 
Ngày Bầu cử. Quý vị có thể kiểm tra xem lá phiếu tạm 
thời của mình đã được kiểm đếm hay chưa, và nếu nó 
không được kiểm đếm thì lý do tại sao, bằng cách truy 
cập voterstatus.sos.ca.gov.

Đạo luật Quyền lựa chọn của Cử tri 
là gì?
Đạo luật Quyền lựa chọn của Cử tri (Voter’s Choice Act 
hay VCA) California là một mô hình bầu cử cung cấp 
nhiều lựa chọn hơn cho cử tri bằng cách cho phép họ 
chọn thời gian, địa điểm và cách bỏ phiếu. Các trung tâm 
bỏ phiếu cung cấp cơ hội bỏ phiếu sớm và các dịch vụ 
nâng cao bắt đầu từ 10 ngày trước Ngày Bầu cử. 

Để tìm hiểu thêm về Đạo luật Quyền lựa chọn của Cử tri 
và để xem liệu quận của quý vị có tham gia hay không, hãy 
truy cập voterschoice.sos.ca.gov.

http://sos.ca.gov/elections/help-america-vote-act
http://sos.ca.gov/elections/help-america-vote-act
http://voterstatus.sos.ca.gov
http://voterschoice.sos.ca.gov
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California bảo đảm cuộc bầu cử 
của chúng ta bằng cách nào?
Các quan chức bầu cử của California thực hiện nhiều 
biện pháp để đảm bảo tính chính xác và tính toàn vẹn 
của các cuộc bầu cử của chúng ta. California có các tiêu 
chuẩn chứng nhận cao nhất cho các hệ thống bỏ phiếu 
trong cả nước. Các hệ thống bỏ phiếu mới muốn đăng 
ký chứng nhận ở California đều phải trải qua nhiều tháng 
thử nghiệm, bao gồm kiểm tra chức năng, đánh giá mã 
nguồn, thử nghiệm bảo mật của nhóm đỏ liên quan đến 
các chuyên gia cố gắng “đột nhập” vào hệ thống bỏ phiếu, 
cũng như kiểm tra khả năng truy cập và số lượng. Các 
viên chức bầu cử quận kiểm tra hệ thống của họ về tính 
logic và độ chính xác trước mỗi cuộc bầu cử.

Trong hơn một thập kỷ, California đã quy định mọi lá 
phiếu phải là trên giấy hoặc phải có dấu vết kiểm tra 
trên giấy có thể kiểm chứng của cử tri. Các quan chức 
bầu cử tiến hành kiểm tra thủ công ngẫu nhiên 1% số 
phiếu bầu sau mỗi cuộc bầu cử để đảm bảo máy đếm 
phiếu hoạt động chính xác.
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TUYÊN BỐ VỀ CÁC QUYỀN CỦA 
CỬ TRI
QUÝ VỊ CÓ CÁC QUYỀN SAU:

1.  Quyền bỏ phiếu nếu quý vị là cử tri ghi danh. Quý vị 
có đủ điều kiện để bỏ phiếu nếu quý vị là:

• Công dân Hoa Kỳ 
sống ở California

• Được ít nhất 18 tuổi

• Đã ghi danh nơi quý 
vị hiện sinh sống

• Hiện không phải thụ án tù 
tiểu bang hoặc liên bang vì 
bị kết án tội đại hình

• Hiện không bị tòa án cho 
là thiếu năng lực về mặt 
tâm thần để bỏ phiếu

2.  Quyền bỏ phiếu nếu quý vị là cử tri ghi danh, ngay cả 
khi tên quý vị không có trong danh sách.
Quý vị sẽ bỏ phiếu bằng một lá phiếu tạm thời. Phiếu bầu 
của quý vị sẽ được tính nếu các viên chức bầu cử xác 
định rằng quý vị đủ điều kiện để bỏ phiếu.

3.  Quyền bỏ phiếu nếu quý vị vẫn còn xếp hàng chờ khi 
các nơi bầu cử đóng cửa.

4.  Quyền bỏ lá phiếu bí mật mà không bị ai làm phiền hoặc 
chỉ bảo quý vị cách để bỏ phiếu.

5.  Quyền nhận lá phiếu mới nếu quý vị điền sai, khi quý 
vị chưa bỏ lá phiếu của mình. Quý vị có thể:
Yêu cầu viên chức bầu cử tại một điểm bỏ phiếu cấp 
cho một lá phiếu mới, Đổi lá phiếu bầu qua thư của quý 
vị để lấy một lá phiếu mới tại văn phòng bầu cử, hoặc tại 
điểm bỏ phiếu của quý vị, hoặc Bỏ phiếu bằng cách sử 
dụng một lá phiếu tạm thời.

6.  Quyền được trợ giúp bỏ phiếu từ bất kỳ ai mà quý vị 
chọn, ngoại trừ chủ lao động hoặc đại diện công đoàn 
của quý vị.

7.  Quyền bỏ lá phiếu bầu qua thư đã hoàn thành của 
quý vị tại bất kỳ điểm bỏ phiếu nào ở California.

8.  Quyền nhận tài liệu bầu cử bằng ngôn ngữ khác 
ngoài tiếng Anh nếu có đủ người trong khu bầu cử của 
quý vị nói ngôn ngữ đó.

9.  Quyền đặt câu hỏi với viên chức bầu cử về thủ tục 
bầu cử và theo dõi quá trình bầu cử. Nếu người quý vị 
hỏi không thể trả lời câu hỏi của quý vị thì họ phải giới 
thiệu quý vị đến đúng người để có câu trả lời. Nếu quý vị 
gây rối thì họ có thể ngừng trả lời quý vị.

10.  Quyền báo cáo bất kỳ hoạt động bầu cử bất hợp pháp 
hoặc gian lận nào cho viên chức bầu cử hoặc văn phòng 
Tổng Thư ký Tiểu bang.
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Văn phòng bầu cử quận

Alameda
1225 Fallon St, 
Phòng G-1
Oakland, CA 94612
(510) 272–6973

Alpine
P.O. Box 158
99 Water St
Markleeville, CA 96120
(530) 694–2281

Amador
810 Court Street
Jackson, CA 95642-2132
(209) 223–6465

Butte
155 Nelson Ave
Oroville, CA 95965
(530) 538–7761

Calaveras
Government Center 
891 Mountain Ranch Rd 
San Andreas, CA 95249 
(209) 754–6376

Colusa
546 Jay St, Suite 200 
Colusa, CA 95932 
(530) 458–0500

Contra Costa
P.O. Box 271
555 Escobar Street 
Martinez, CA 94553 
(925) 335–7800

Del Norte
981 H St, Phòng 160 
Crescent City, CA 95531 
(707) 464-7216

El Dorado
P.O. Box 678001 
2850 Fairlane Ct 
Placerville, CA 95667 
(530) 621–7480

Fresno
2221 Kern St
Fresno, CA 93721 
(559) 600–8683

Glenn
516 W Sycamore St
Willows, CA 95988
(530) 934–6414

Humboldt
2426 6th Street 
Eureka, CA 95501
(707) 445–7481

Imperial
County Admin. Center
940 W Main St, Phòng 
206
El Centro, CA 92243
(442) 265–1060

Inyo
P.O. Drawer F
168 N Edwards St
Independence, CA 
93526
(760) 878–0224

Kern
1115 Truxtun Ave
Bakersfield, CA 93301
(661) 868–3590

Kings
1400 W Lacey Blvd, Bldg 7
Hanford, CA 93230
(559) 852–4401

Lake
325 N Forbes St,
Lakeport, CA 95453
(707) 263–2372

Lassen
220 S Lassen St, Ste 5
Susanville, CA 96130
(530) 251–8217

Los Angeles
P.O. Box 1024 
[có mã zip 90651]
12400 Imperial 
Highway
Norwalk, CA 90650
(800) 815–2666

Madera
200 West 4th Street 
Madera, CA 93637 
(559) 675–7720

Marin
P.O. Box E [có mã 
zip 94913]
3501 Civic Center Dr, 
Phòng 121
San Rafael, CA 94903
(415) 473–6456

Mariposa
P.O. Box 247
4982 10th St
Mariposa, CA 95338
(209) 966–2007

Mendocino
501 Low Gap Rd, 
Phòng 1020
Ukiah, CA 95482
(707) 234–6819

Merced
2222 M Street 
Merced, CA 95340
(209) 385–7541

Modoc
108 E Modoc St
Alturas, CA 96101
(530) 233–6200

Mono
P.O. Box 237
Annex I,
74 N. School St
Bridgeport, CA 93517
(760) 932–5537

Monterey
P.O. Box 4400 
[có mã zip 93912]           
1441 Schilling Pl - North Bldg 
Salinas, CA 93901
(831) 796–1499

Napa
1127 First St Suite E 
Napa, CA 94559
(707) 253–4321

Nevada
950 Maidu Avenue
Nevada City, CA 95959
(530) 265–1298

Orange
P.O. Box 11298
[có mã zip 92711]
1300 S Grand Ave, 
Tòa nhà C
Santa Ana, CA 92705
(714) 567–7600
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Placer
P.O. Box 5278
[có mã zip 95604]
2956 Richardson Dr
Auburn, CA 95603
(530) 886–5650

Plumas
520 Main St, 
Phòng 102
Quincy, CA 95971
(530) 283–6256

Riverside
2724 Gateway Dr
Riverside, CA 92507
(951) 486–7200

Sacramento
7000 65th St
Sacramento, CA 95823
(916) 875–6451

San Benito
440 Fifth St, Phòng 205 
Hollister, CA 95023 
(831) 636–4016

San Bernardino
777 E Rialto Ave
San Bernardino, 
CA 92415
(909) 387–8300

San Diego
P.O. Box 85656
[có mã zip 92186] 
5600 Overland Ave 
San Diego, CA 92123 
(858) 565–5800

San Francisco
1 Dr Carlton B Goodlett Pl, 
Phòng 48
San Francisco, CA 94102 
(415) 554–4375

San Joaquin
P.O. Box 810
[có mã zip 95201]
44 N San Joaquin St, 
Ste 350
Stockton, CA 95202 
(209) 468–8683

San Luis Obispo
1055 Monterey St, D-120 
San Luis Obispo, 
CA 93408 
(805) 781–5228

San Mateo
40 Tower Rd
San Mateo, CA 94402
(650) 312–5222

Santa Barbara
P.O. Box 61510
[có mã zip 93160]
4440—A Calle Real
Santa Barbara, 
CA 93110 
(805) 568–2200

Santa Clara
P.O. Box 611360
[có mã zip 95161]
1555 Berger Dr, 
Tòa nhà 2
San Jose, CA 95112
(408) 299–8683

Santa Cruz
701 Ocean St,   
Phòng 310
Santa Cruz, CA 95060
(831) 454–2060

Shasta
P.O. Box 990880
[có mã zip 96099]
1643 Market St
Redding, CA 96001
(530) 225–5730

Sierra
100 Courthouse Sq, Ste 11
P.O. Drawer D
Downieville, CA 95936
(530) 289–3295

Siskiyou
311 Fourth Street,
Phòng 201
Yreka, CA 96097
(530) 842–8084

Solano
675 Texas St, Ste 2600
Fairfield, CA 94533
(707) 784–6675

Sonoma
P.O. Box 11485
[có mã zip 95406]
435 Fiscal Dr
Santa Rosa, CA 95403
(707) 565–6800

Stanislaus
1021 “I” St, Ste 101
Modesto, CA 95354
(209) 525–5200

Sutter
1435 Veterans 
Memorial Cir
Yuba City, CA 95993
(530) 822–7122

Tehama
P.O. Box 250
633 Washington St, Phòng 17 
Red Bluff, CA 96080
(530) 527–8190

Trinity
P.O. Box 1215
11 Court St
Weaverville, CA 96093
(530) 623–1220

Tulare
5951 S Mooney Blvd
Visalia, CA 93277
(559) 624–7300

Tuolumne
2 S Green St
Sonora, CA 95370
(209) 533–5570

Ventura
800 S Victoria Ave, 
L-1200
Ventura, CA 93009
(805) 654–2664

Yolo
P.O. Box 1820
[có mã zip 95776]
625 Court St, 
Phòng B05
Woodland, CA 95695
(530) 666–8133

Yuba
915 8th St, Ste 107
Marysville, CA 95901
(530) 749–7855



Để biết thêm thông tin về việc bỏ phiếu và các cuộc bầu cử, 
hãy gọi (800) 339-8163 hoặc truy cập www.sos.ca.gov.

TTY/TDD (800) 833-8683

Để tìm điểm bỏ phiếu của quý vị, hãy truy cập 
voterstatus.sos.ca.gov hoặc nhắn tin từ “Vote” đến GoVote 
(468-683).

Để tìm thông tin ghi danh cử tri của quý vị và thông tin bầu cử 
khác liên quan đến quý vị, hãy truy cập voterstatus.sos.ca.gov.

Tổng Thư ký Tiểu bang cung cấp hỗ trợ cho cử tri bằng 10 
ngôn ngữ:

English (800) 345-VOTE (8683)

中文/Chinese (800) 339-2857

हिदंी/Hindi (888) 345-2692

日本語/Japanese (800) 339-2865

ខ្មែ�ែរ/Khmer (888) 345-4917

한국어/Korean (866) 575-1558

Español/Spanish (800) 232-VOTA (8682)

Tagalog (800) 339-2957

ไทย/Thai (855) 345-3933

Việt ngữ/Vietnamese (800) 339-8163
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CaliforniaSOS

CASOSvote
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Tổng Thư ký Tiểu bang Shirley N. Weber, Ph.D.
www.sos.ca.gov
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