Ghi danh bầu cử tại LAvote.net

QUÝ VỊ SẴN SÀNG
ĐỂ BỎ
PHIẾU?
Xem tình trạng ghi danh cử tri tại LAvote.net hoặc gọi số (800) 815-2666.
Xem xét lá phiếu mẫu của quý vị. Nhận được ít nhất 15 ngày trước mỗi kỳ bầu cử.

BỎ PHIẾU TẠI ĐỊA ĐIỂM
PHÒNG PHIẾU

BẦU BẰNG THƯ (VBM)

• Chi tiết về Địa Điểm Phòng
Phiếu nằm ở mặt sau Lá Phiếu
Mẫu của quý vị.

• Đơn xin bầu bằng thư (VBM)
được in ở mặt sau Lá Phiếu Mẫu
của quý vị hoặc tại LAvote.net.

• Nhân viên phòng phiếu sẽ cấp
lá phiếu cho quý vị tại địa điểm
phòng phiếu.

• Phải xin lá phiếu VBM 7 ngày
trước kỳ bầu cử.

• Nhân viên phòng phiếu sẵn
sàng hỗ trợ việc đánh dấu lá
phiếu và sử dụng thiết bị bỏ
phiếu.

• Cử tri VBM thường trực không
cần nộp đơn xin lá phiếu VBM.

BỎ PHIẾU SỚM
• Cử tri đã ghi danh có thể bỏ
phiếu tối đa 29 ngày trước
Ngày Bầu Cử trong giờ làm
việc tại phòng Văn Khố/Chánh
Lục Sự Quận tại
12400 Imperial Highway,
Norwalk, CA 90650 trong
Phòng 3002.
• Bắt đầu mở cửa vào cuối tuần
14 ngày trước Ngày Bầu Cử.

• Sau khi đánh dấu vào lá phiếu,
một Thiết Bị Đọc Phiếu của Khu
Bầu Cử sẽ hỗ trợ bằng cách
kiểm tra để tìm sai sót.

GHI DANH BẦU CỬ TẠI LAVOTE.NET
• Ghi danh xin Lá Phiếu Mẫu Qua Mạng tại LAvote.net để nhận được Lá Phiếu Mẫu của quý vị bằng email.
• Ghi danh bầu cử, nộp đơn xin VBM, và xem thêm chi tiết tại LAvote.net.
• Muốn yêu cầu tài liệu bầu cử bằng tiếng Hoa, tiếng Ấn Độ, tiếng Nhật, tiếng Khơ Me, tiếng Hàn, tiếng Tây
Ban Nha, tiếng Phi Luật Tân, tiếng Thái hoặc tiếng Việt hãy gọi số (800) 481-8683.

