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Neal Kelley, Giám Đốc Sở Ghi Danh Quận Orange | 1300 S. Grand Ave., Bldg. C, Santa Ana CA 92705 | 714-567-7600

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 trong phong bì và 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 cư ngụ của quý vị.

4. Các lựa chọn gửi 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 bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào của

Quận Orange hay một Trung Tâm Bầu Cử Lưu Động (Để biết các
địa điểm và thời gian hoạt động của Trung Tâm Bầu Cử, vui lòng
truy cập ocvote.com/votecenter).

• Bỏ phiếu của quý vị vào bất kỳ Thùng Đựng Phiếu Bầu nào (Để
biết các địa điểm của Thùng Đựng Phiếu Bầu, vui lòng truy cập
ocvote.com/dropbox).

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.
• Các cử tri có thể yêu cầu tài liệu bầu cử được biên dịch và tài liệu

bầu cử dễ dàng sử dụng. Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi số
714-567-7600.

BALLOT EXPRESS

ORANGE COUNTY  
REGISTRAR OF VOTERS

Theo dõi lá phiếu từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc tại ocvote.com/track

Sau khi gửi trả phiếu bầu của 
quý vị - chúng tôi gửi tặng quý vị 
một nhãn dán "Tôi Đã Bầu"!



Cách thức 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!

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

điều kiện.

Xin không bỏ 
thêm các dấu! 

Không ghi số, không 
vẽ hình, và không ký 

tên chữ tắt.

Không viết 
hoặc ký tên của 
quý vị trong lá 

phiếu.
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Drop Off
Drop off your ballot at any polling place on Election Day.

Vote-by-Mail
Return your ballot by mail. 

Online
ocvote.com

Live Chat
ocvote.com/chat

Call
714-567-7600

Contact Information How to return your ballot

Track your ballot from start to finish at ocvote.com/track
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(Địa chỉ gửi thư ở mặt trái).

Trên Mạng
ocvote.com

Trò Chuyện Trực Tiếp
ocvote.com/chat

Gọi
714-567-7600

Làm sao để hoàn trả lá phiếu của quý vịChi Tiết Liên Lạc
Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange Bầu-bằng-Thư

Hoàn trả lá phiếu của quý vị qua thư.

Đem Lại
Đem lá phiếu của quý vị đến bất cứ phòng phiếu 
nào trong Ngày Bầu Cử.

Theo dõi lá phiếu từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc tại ocvote.com/track
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Front

!

I am unable to return my ballot and hereby authorize:

Print name of person returning your ballot

Signature of person returning your ballot

Relationship

Made a mistake on your ballot?

Call 714-567-7600
or visit ocvote.com/replacement

Orange County

M M D D Y Y Y Y/ /Date of signing

Voter, print your information here.

Name

Voter signature. Power of Attorney NOT ACCEPTABLE.

Address

City,  State,  Zip

PRINT HERE

PRINT HERE

PRINT HERE

I hereby certify under penalty of perjury that I am a voter residing within 
the precinct in which I am voting and that I am the person whose name 
appears on this envelope. I have not applied, nor will I apply, for a 
vote-by-mail ballot from any other jurisdiction for this election.

Warning: You must sign the envelope in your own handwriting in
order for your ballot to be counted. Voting twice constitutes a crime.

This envelope must be signed, dated and postmarked on or before 
Election Day. Your vote-by-mail ballot must be received no later 
than three days after Election Day.

ATTN USPS: Delivery address on other side.

SIGN
HERE

Tôi không thể hoàn trả lá phiếu của mình và do đó cho phép:

Viết bằng chữ in tên của người hoàn trả lá phiếu thay cho quý vị

Chữ ký của người hoàn trả lá phiếu thay cho quý vị

Liên hệ

Đã làm lỗi trong lá phiếu của quý vị?

Gọi 714-567-7600
hoặc vào xem ocvote.com/replacement

Tôi theo đây chứng nhận dưới sự hình phạt về khai man rằng tôi là cử tri cư 
ngụ trong khu bầu cử mà tôi đang bỏ phiếu và rằng tôi là người mà tên của 
mình hiện trong phong bì này. Tôi đã không xin, hoặc sẽ không xin, một lá 
phiếu bầu-bằng-thư từ bất cứ phạm vi quyền hạn nào khác cho kỳ bầu cử này.

Lưu ý: Quý vị phải ký tên trên phong bì theo dạng chữ viết của mình để lá phiếu 
của quý vị được đếm. Bỏ phiếu hai lần cấu thành tội phạm.

Chữ ký của cử tri. KHÔNG CHẤP NHẬN Quyền Ủy Nhiệm.

KÝ TÊN 
Ở ĐÂY

Quận Orange

Ngày ký tên

Cử tri, xin viết bằng chữ in chi tiết của quý vị ở đây.

Tên

Địa Chỉ

Thành Phố, Tiểu Bang, Zip

VIẾT Ở ĐÂY

VIẾT Ở ĐÂY

VIẾT Ở ĐÂY

Phong bì này phải được ký tên, đề ngày và đóng dấu bưu điện vào hoặc 
trước Ngày Bầu Cử. Lá phiếu bầu-bằng-thư của quý vị phải được nhận 
không trễ hơn ba ngày sau Ngày Bầu Cử.

Lá phiếu của quý vị sẽ bị mất hiệu lực nếu quý 
vị không ký tên trên mặt sau của phong bì này.

DÁN TEM 

HẠNG NHẤT 

Ở ĐÂY

Front

M M D D Y Y Y Y/ /

ATTN USPS: Delivery address on other side.

Tôi theo đây chứng nhận dưới sự hình phạt về khai man rằng tôi là cử tri cư 
ngụ trong khu bầu cử mà tôi đang bỏ phiếu và rằng tôi là người mà tên của 
mình hiện trong phong bì này. Tôi đã không xin, hoặc sẽ không xin, một lá 
phiếu bầu-bằng-thư từ bất cứ phạm vi quyền hạn nào khác cho kỳ bầu cử này.

Lưu ýLưu ý: Quý vị phải ký tên trên phong bì theo dạng chữ viết của mình để lá phiếu 
của quý vị được đếm. Bỏ phiếu hai lần cấu thành tội phạm.

Chữ ký của cử tri.Chữ ký của cử tri. KHÔNG CHẤP NHẬN Quyền Ủy Nhiệm.KHÔNG CHẤP NHẬN Quyền Ủy Nhiệm.

KÝ TÊN KÝ TÊN 
Ở ĐÂYỞ ĐÂY

QuQuậận Orangen Orange

Ngày ký tênNgày ký tên

Cử tri, xin viết Cử tri, xin viết bằngbằng chữ in chi tiết của quý vị ở đây.chữ in chi tiết của quý vị ở đây.chữ in chi tiết của quý vị ở đây.chữ in chi tiết của quý vị ở đây.chữ in chi tiết của quý vị ở đây.chữ in chi tiết của quý vị ở đây.chữ in chi tiết của quý vị ở đây.chữ in chi tiết của quý vị ở đây.chữ in chi tiết của quý vị ở đây.chữ in chi tiết của quý vị ở đây.chữ in chi tiết của quý vị ở đây.chữ in chi tiết của quý vị ở đây.chữ in chi tiết của quý vị ở đây.chữ in chi tiết của quý vị ở đây.chữ in chi tiết của quý vị ở đây.chữ in chi tiết của quý vị ở đây.chữ in chi tiết của quý vị ở đây.

TênTên

Địa ChỉĐịa Chỉ

Thành Phố, Tiểu Bang, ZipThành Phố, Tiểu Bang, Zip

VIẾT Ở ĐÂYVIẾT Ở ĐÂY

VIẾT Ở ĐÂYVIẾT Ở ĐÂY

VIẾT Ở ĐÂYVIẾT Ở ĐÂY

Phong bì này phải được ký tên, đề ngày và đóng dấu bưu điện vào hoặc 
trước Ngày Bầu Cử. Lá phiếu bầu-bằng-thư của quý vị phải được nhận 
không trễ hơn ba ngày sau Ngày Bầu Cử.

Tôi theo đây chứng nhận dưới sự hình phạt về khai man rằng tôi là cử tri cư 
ngụ trong khu bầu cử mà tôi đang bỏ phiếu và rằng tôi là người mà tên của 
mình hiện trong phong bì này. Tôi đã không xin, hoặc sẽ không xin, một lá 
phiếu bầu-bằng-thư từ bất cứ phạm vi quyền hạn nào khác cho kỳ bầu cử này.

OFFICIAL
RETURN
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ENVELOPE To be opened only
by an Elections
Canvassing Board

F400 (R04/18)

NEAL KELLEY
REGISTRAR OF VOTERS
COUNTY OF ORANGE
P.O. BOX 11090
SANTA ANA, CA 92711-1090

!Lá phiếu của quý vị sẽ bị mất hiệu lực nếu quý Lá phiếu của quý vị sẽ bị mất hiệu lực nếu quý 
vị không ký tên trên mặt sau của phong bì này. vị không ký tên trên mặt sau của phong bì này.

DÁN TEM DÁN TEM 

HẠNG NHẤT HẠNG NHẤT 

ỞỞ ĐÂY  ĐÂY Ở ĐÂY ỞỞ ĐÂY Ở ĐÂY

Tôi không thể hoàn trả lá phiếu của mình và do đó cho phép:Tôi không thể hoàn trả lá phiếu của mình và do đó cho phép:

Viết bằngViết bằng chữ in tên của người hoàn trả lá phiếu thay cho quý vịchữ in tên của người hoàn trả lá phiếu thay cho quý vị

Chữ ký của người hoàn trả lá phiếu thay cho quý vịChữ ký của người hoàn trả lá phiếu thay cho quý vị

Liên hệLiên hệ

Đã làm lỗi trong lá phiếu của quý vị?Đã làm lỗi trong lá phiếu của quý vị?

Gọi 714-567-7600Gọi 714-567-7600
hoặc vào xem ocvote.com/replacementhoặc vào xem ocvote.com/replacement

Tôi theo đây chứng nhận dưới sự hình phạt về khai man rằng tôi là cử tri cư 
ngụ trong khu bầu cử mà tôi đang bỏ phiếu và rằng tôi là người mà tên của 
mình hiện trong phong bì này. Tôi đã không xin, hoặc sẽ không xin, một lá 
phiếu bầu-bằng-thư từ bất cứ phạm vi quyền hạn nào khác cho kỳ bầu cử này.



Ghi Nhớ:

Phong bì của quý vị phải được đóng dấu bưu điện vào hoặc trước Ngày 
Bầu Cử và phải được nhận không trễ hơn ba ngày sau Ngày Bầu Cử

Quý vị đã…

Ký tên trên phong bì của mình chưa?
Viết bằng chữ in tên và địa chỉ của mình chưa?

Back

Ghi Nhớ:Ghi Nhớ:

Phong bì của quý vị phải được đóng dấu bưu điện vào hoặc trước Ngày 
Bầu Cử và phải được nhận không trễ hơn ba ngày sau Ngày Bầu Cử

Quý vị đã…Quý vị đã…

Ký tên trên phong bì của mình chưa?
Viết bằng chữ in tên và địa chỉ của mình chưa?chữ in tên và địa chỉ của mình chưa?


