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Đánh dấu, dán kín, và ký tên trên phong bì của quý vị

1. Đánh dấu lá phiếu của quý vị
• Làm theo hướng dẫn trên lá phiếu.

2. Dán kín phong bì của quý vị
• Kiểm tra rằng quý vị đã hoàn trả phong bì có tên của mình trên đó.
• Đặt phiếu bầu của quý vị vào trong phong bì.
• Dán kín phong bì.

3. Ký tên trên phong bì
• Đề ngày và ký tên của quý vị ở phía sau phong bì bằng bút mực.
• Viết bằng chữ in tên và địa chỉ ghi danh cử tri của quý vị.

4. Các lựa chọn hoàn trả lá phiếu của quý vị
• Gửi lá phiếu của quý vị trong phong bì được trả bưu phí kèm theo.
• Đem lá phiếu của quý vị đến gửi tại bất kỳ phòng phiếu nào vào

Ngày Bầu Cử.

Thông tin quan trọng bổ sung!
• Nếu quý vị có sai sót xin gọi 714-567-7600 trước Ngày Bầu Cử.
• Lá phiếu của quý vị phải được đóng dấu bưu chính vào hoặc trước

Ngày Bầu Cử và được nhận không trễ hơn 3 ngày sau cuộc bầu cử.
• Nếu quý vị chọn đích thân đến bỏ phiếu, vui lòng mang theo lá

phiếu bầu-qua-thư của quý vị để tránh các thủ tục đăng ký bổ sung.

☞Track your ballot from start to finish at ocvote.com/track
BALLOT EXPRESS Sau khi hoàn trả phiếu bầu của 

quý vị - chúng tôi gủi tặng quý vị một  
nhãn dán "Tôi Đã Bầu"!
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Theo dõi lá phiếu từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc tại ocvote.com/track



How to Mark Your Vote-by-Mail Ballot 
and Keep It Private!

marks, please! 

Leave this 
box blank, 

unless you want
to vote for a 

qualified write-in 
candidate.

Use 
a blue or 

black pen. 
Do not use 

pencil.

Do not write 
or sign your 

ballot.

How to Mark Your Vote-by-Mail Ballot
Use a BLUE or BLACK pen to mark the box to the left of your choice. 
Do not use pencil or colored ink. Fill in the box completely. Do not make other 
marks on your ballot.

To vote for a:

• Measure – Fill in the box to the left of Yes or No.
• Candidate – Fill in the box to the left of the candidate’s name.
• Write-in candidate – Fill in the box next to the line where you wrote the person’s name.

(If a candidate’s name is already on the ballot, check the box to the left of the name. Do not write it in.)

We can still count your ballot if it has extra marks, but your vote may no longer be private. (California Elections Code sections 13204, 14287, 15154, and 
15208). If you make a mistake or your ballot is damaged, call (714) 567-7600, or visit ocvote.com/replacement

Cách đánh dấu phiếu bầu-qua-thư của 
quý vị và giữ bí mật lá phiếu.

!

Dùng bút 
mực màu 

xanh hoặc đen. 
Không dùng 

bút chì!

Không viết 
hoặc ký tên của 

quý vị trên lá
phiếu.

Xin không bỏ 
thêm các dấu! 

Không ghi số, không 
vẽ hình, và không ký 

tắt tên.

Để trống ô này, 
trừ khi quý vị muốn
bầu cho một ứng cử 
viên điền-tên hội đủ 

điều kiện.




