
CẢNH BÁO: NGHIÊM CẤM MỌI HÀNH 
ĐỘNG VẬN ĐỘNG TUYỂN CỬ!
CÁC VI PHẠM CÓ THỂ DẪN ĐẾN BỊ PHẠT TIỀN VÀ/HOẶC BỎ TÙ.

ĐỊA ĐIỂM:
• Các hoạt động sau đây đều bị cấm trong khu vực gần một người đang xếp hàng bỏ phiếu 

hoặc trong vòng 100 feet tính từ lối vào của một điểm bỏ phiếu, điểm bỏ phiếu ở lề đường 
hoặc hòm phiếu.

CÁC HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM:
• KHÔNG yêu cầu một người bỏ phiếu cho hoặc chống lại bất kỳ ứng cử viên hay dự luật phiếu 

bầu nào.
• KHÔNG trưng bày tên, hình ảnh hay biểu trưng của một ứng cử viên.
• KHÔNG chặn việc tiếp cận hoặc người qua lại gần bất kỳ hòm phiếu nào.
• KHÔNG cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin bằng âm thanh nào ủng hộ hoặc chống lại bất 

kỳ ứng cử viên hay dự luật phiếu bầu nào ở gần bất kỳ điểm bỏ phiếu, trung tâm bỏ phiếu 
hoặc hòm phiếu nào.

• KHÔNG lưu hành bất kỳ kiến nghị nào, bao gồm các dự luật, cuộc trưng cầu ý kiến, yêu cầu 
bãi nhiệm hoặc đề cử ứng cử viên.

• KHÔNG phân phối, trưng bày hoặc mặc bất kỳ quần áo nào (mũ, áo, bảng hiệu, nút, khuy, 
nhãn dán) mà có tên, hình ảnh, biểu trưng của một ứng cử viên và/hoặc ủng hộ hay phản đối 
bất kỳ ứng cử viên hoặc dự luật phiếu bầu nào.

• KHÔNG trưng ra thông tin hoặc nói chuyện với cử tri về khả năng đủ điều kiện bỏ phiếu của 
cử tri.

Các quy định cấm vận động tuyển cử được tóm tắt ở trên là được quy định trong Điều 7, 
Chương 4, Phần 18 của Bộ luật Bầu cử California.
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