
Các cử tri được khuyến dụ rằng họ chịu trách nhiệm về cách thức các lá phiếu Bầu bằng 
Thư (VBM) của họ được gửi lại và đến những ai mà họ tin tưởng với lá phiếu của mình . 
Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quận Los Angeles đề nghị quý vị nên gửi lại lá phiếu vào 
thùng thư của bưu điện, thùng nhận phiếu chính thức, hoặc thùng bỏ phiếu.

Những cử tri không thể gửi lại lá phiếu VBM của họ thı̀ có thể chỉ định bất cứ người 
nào gửi lại lá phiếu của họ miễn là không có khoản bồi thường nào liên quan đến 

việc cá nhân, nhóm hoặc tổ chức đó để gửi lại lá phiếu.

Gửi Lại Lá Phiếu VBM Của Quý Vị

Có một số lựa chọn được đề nghị để trả lại lá phiếu 
Bầu bằng Thư trong bất kỳ cuộc bầu cử nào:

Gửi qua bưu điện. 
Phải được đóng dấu bưu điện trước Ngày Bầu Cử. Không cần bưu phı.́

Gửi Lại Ở Bất Cứ Trung Tâm Bầu Cử Nào Trước và vào 
Ngày Bầu Cử.
Danh sách các Trung Tâm Bầu Cử có sẵn tại LAvote.net trước mỗi 
cuộc bầu cử.

Xác Minh Chữ Ký
Cử tri phải ký tuyên thệ hội đủ điều kiện và ghi ngày vào bì thư gửi lại lá 
phiếu Bầu Bằng Thư trước khi nộp lá phiếu của mình. Mỗi chữ ký đều được 
kiểm tra trước khi lá phiếu được chuyển sang kiểm đếm. Nếu thiếu chữ ký 
hay chữ ký không khớp với chữ ký trong hồ sơ, Quận sẽ thông báo cho cử tri 
liên quan để tạo cơ hội cho cử tri đó cung cấp chữ ký hợp lệ.

Gửi Lại ở Địa Điểm Có Thùng Nhận Phiếu Bầu bằng Thư. 
Danh sách các địa điểm nhận phiếu có sẵn tại LAvote.net trước mỗi 
cuộc bầu cử.

Để biết thêm thông tin, xin truy cập LAvote.net




