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Những cử tri tin rằng họ đã đăng ký bầu cử nhưng tên của họ không có trong danh sách cử tri đăng ký
chính thức tại phòng bỏ phiếu.
Các cử tri có lá phiếu bầu qua thư, nhưng lại muốn trực tiếp bỏ phiếu tại trạm bỏ phiếu hoặc trung tâm
bỏ phiếu.
Các cử tri đã nhận được phiếu bầu qua thư, nhưng bị mất hoặc làm hỏng phiếu bầu qua thư của họ (và
viên chức bầu cử không thể xác minh rằng họ chưa gửi phiếu bầu qua thư).
Bất kỳ cử tri nào không chắc chắn về tình trạng đăng ký cử tri của họ vì bất kỳ lý do gì

Trên khắp Tiểu bang California, Đội Vote 2020 Truth Squad (Truth Squad) cung cấp cho cử tri California
thông tin chính xác và hữu ích về việc bỏ phiếu vào năm 2020. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo rằng
TẤT CẢ những lá phiếu đều được đếm và cử tri California được lắng nghe.
Các cử tri đã đăng ký ở California có quyền lựa chọn về cách bỏ phiếu cho cuộc bầu cử năm 2020
bỏ phiếu qua thư
Năm nay, Thống đốc và Cơ quan Lập pháp Tiểu bang đã chỉ thị rằng mọi cử tri ở Tiểu bang California sẽ
nhận được một lá phiếu đã được trả phí để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tháng 11. Bắt đầu từ ngày 5 tháng
10, cử tri sẽ nhận được một lá phiếu qua đường bưu điện. Tất cả những gì bạn phải làm để bỏ phiếu qua
đường bưu điện là hoàn thành lá phiếu của bạn, ký tên, ghi ngày, tháng, năm vào phong bì và gửi nó vào
thư tại bất kỳ hộp thư hoặc bưu điện nào của Bưu điện Hoa Kỳ. Lá phiếu của bạn phải được đóng dấu bưu
điện vào hoặc trước ngày 3 tháng 11 năm 2020.

Hộp bỏ phiếu
Hầu hết các quận đang cung cấp các hộp bỏ phiếu để chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Những cử tri chọn sử
dụng hộp bỏ phiếu để bỏ phiếu sớm có thể ký tên, ghi ngày, tháng, năm và bỏ phiếu của họ tại hộp bỏ
phiếu mà không cần sử dụng thư. Để tìm hiểu xem quận của bạn có cung cấp các thùng phiếu hay không
và chúng nằm ở đâu, hãy kiểm tra thông tin cử tri mà bạn sẽ nhận được qua thư từ Cơ quan đăng ký cử tri
quận của bạn, truy cập trang web của Cơ quan đăng ký cử tri quận của bạn hoặc truy cập trang web của
Bộ trưởng Ngoại giao California tại : https://www.sos.ca.gov/election/voters-choiceact/vca-voting-locations/

Bỏ phiếu tạm thời
Vào ngày bầu cử, bất kỳ cử tri nào cũng có thể đến một địa điểm bỏ phiếu và yêu cầu một lá phiếu tạm
thời. Lá phiếu tạm thời cũng giống như lá phiếu thông thường nhưng được đặt trong một phong bì đặc biệt.
Hình thức bỏ phiếu này là một lựa chọn tốt cho: 

Để đảm bảo rằng bạn đang tuân thủ đúng các nguyên tắc, hãy truy cập:
https://www.sos.ca.gov/election/voting-resources/county-election-offices.

Bỏ phiếu tại phòng phiếu vào ngày bầu cử
Các cuộc thăm dò sẽ mở vào ngày 3 tháng 11 năm 2020 từ 7 giờ sáng - 8 giờ tối. Vị trí địa điểm bỏ phiếu
của bạn được in ở mặt sau của phần Hướng dẫn Thông tin Cử tri Quận mà viên chức bầu cử quận của
bạn đã gửi thư cho bạn vào cuối tháng Chín. Tìm địa điểm bỏ phiếu của bạn:
https://www.sos.ca.gov/election/polling-place/.

Bỏ phiếu trực tiếp sớm
Một số quận đã đồng ý cho cử tri bỏ phiếu sớm tại một số địa điểm trước ngày bầu cử cho các cử tri đã
đăng ký. Để tìm hiểu thêm, hãy liên hệ với văn phòng bầu cử quận của bạn hoặc truy cập:
https://www.sos.ca.gov/election/voting-resources/county-election-offices.
 Để biết thêm thông tin về Vote 2020 Truth Squad, hãy truy cập liên hệ truthsquad@cadem.org.
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