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

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

2. Dán kín phong bì của quý vị
• Kiểm tra rằng quý vị có phong bì để gửi trả phiếu bầu với tên của mình trên đó. 
• Đặt phiếu bầu của quý vị 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 của quý vị và Địa Chỉ Cư Ngụ ở Quận Orange, giống 

như trong đơn ghi danh của quý vị.

4. Các lựa chọn gửi trả lá phiếu của quý vị
QUA BƯU ĐIỆN

• Đặt lá phiếu đã bầu của quý vị vào trong một phong bì.
• Cắt Hình của Phong Bì Nhận Dạng dọc theo đường kẻ màu đen và dán hình 

này bằng keo dán hoặc băng keo trên phong bì đựng lá phiếu đã bầu.
• Nếu quý vị muốn, quý vị có thể đặt phong bì Nhận Dạng trong một phong bì cỡ 

lớn hơn để gửi qua bưu điện.
• Phiếu bầu của quý vị phải được đóng dấu bưu điện vào hoặc trước Ngày Bầu 

Cử và phải được nhận không trễ hơn 3 ngày sau Ngày Bầu Cử.
• Quý vị có thể gửi phiếu bầu qua bưu điện đến: 1300 S Grand Avenue,   

Building C, Santa Ana, CA 92705 hoặc P.O. Box 11298, Santa Ana, CA 92711.
QUA FAX

• Hoàn tất điền Phong Bì Nhận Dạng và bản Tuyên Thệ của Cử Tri.
• Fax phiếu bầu của quý vị, bản Tuyên Thệ của Cử Tri và Phong Bì Nhận Dạng 

đến (714) 567-5100.
• Văn phòng của chúng tôi không thể chấp nhận phiếu bầu gửi qua fax của quý 

vị mà không có bản Tuyên Thệ của Cử Tri và Phong Bì Nhận Dạng. Phiếu bầu 
qua fax của quý vị phải được nhận không trễ hơn 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử, 
Ngày 19 Tháng Năm, 2020.

Thông tin quan trọng bổ sung!
• Phiếu bầu nhận qua email sẽ không được chấp nhận.
• Vui lòng chắc chắn có đủ thời gian để gửi fax hoặc gửi bưu điện phiếu 

bầu của quý vị trở lại cho văn phòng chúng tôi.
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