
 

 

 

          

 
THÔNG BÁO CÔNG KHAI 

Các Địa Điểm Thùng Bỏ Lá Phiếu Bầu Qua Thư Được Đề Nghị và Thời 
Gian 10 Ngày Lấy Nhận Xét Công Khai  
Cuộc Tổng Tuyển Cử Tổng Thống 2020 

 

 

Nhận ra rằng một số người dân California muốn sử dụng các lựa chọn gửi lại lá phiếu qua thư theo cách 

khác ngoài lựa chọn Dịch Vụ Bưu Chính Hoa Kỳ, Tiểu Bang California đã ban hành một loạt sắc lệnh hành 

pháp (N-64-20 và N-67-20) và các dự luật (Dự Luật Nghị Viện 860 và Dự Luật Thượng Viện 423) hướng đến 

việc bảo đảm Cuộc Tổng Tuyển Cử Tổng Thống 2020 có thể dễ tiếp cận, an ninh và an toàn cho cử tri cũng 

như nhân viên bầu cử.  

Nhân Viên Ghi Danh Cử Tri đã làm việc đạt được 70 địa điểm thùng bỏ lá phiếu bầu qua thư bên ngoài cho 

cuộc bầu cử này trong nhiều tháng qua.  Vì những chỉ thị y tế nhằm phòng ngừa sự lây lan COVID-19 đã dẫn 

đến việc giảm tiếp cận đến một số tòa nhà, các quận đã được khuyến khích tăng cường tối đa số lượng địa 

điểm thùng bỏ lá phiếu bầu qua thư bên ngoài bắt đầu vào ngày 6 tháng Mười, 2020 và kết thúc vào lúc 8 giờ 

tối Ngày Bầu Cử, ngày 3 tháng Mười Một, 2020. 

Trước khi thông qua lần cuối các địa điểm thùng bỏ lá phiếu bầu qua thư cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Tổng 

Thống 2020, Nhân Viên Ghi Danh Cử Tri đã chuẩn bị một Danh Sách Các Địa Điểm Thùng Bỏ Lá Phiếu Bầu 

Qua Thư Được Đề Nghị cùng với bản đồ của những địa điểm này. Mọi người có thể xem: 

 Danh Sách Các Địa Điểm Thùng Bỏ Lá Phiếu Bầu Qua Thư Được Đề Nghị có tại 
https://www.sbcountyelections.com/Portals/9/Elections/2020/1103/List_ProposedDropBoxLocations.pd
f  

 Một Bản Đồ của Những Địa Điểm Thùng Bỏ Lá Phiếu Bầu Qua Thư Được Đề Nghị có tại 

https://www.sbcountyelections.com/Elections/2020/1103/MapofProposedMailBallotDropBoxes.aspx* 

 

Những bản nhận xét công khai sẽ được tiếp nhận trong mười ngày, cho đến 5 giờ chiều ngày 18 tháng Chín, 

2020, bằng cách gửi email đến Communications@rov.sbcounty.gov, bằng cách chuyển fax đến số 

(909) 387-2022, và qua đường bưu điện hay đến nộp trực tiếp tại 777 E. Rialto Avenue, San Bernardino, CA 

92415. 

Nhân Viên Ghi Danh Cử Tri sẽ xem xét mọi bản nhận xét công khai mà cần được nhận chậm nhất lúc 5 giờ 

chiều ngày 18 tháng Chín, 2020, và điều chỉnh các địa điểm thùng bỏ lá phiếu bầu qua thư trong phạm vi 

được cho là thích hợp trước khi thông qua lần cuối các địa điểm đó. 

* Để xem bản đồ, quý vị cần sử dụng một trong những công cụ tìm kiếm sau: Google Chrome (được đề nghị), 

Apple Safari, Microsoft Edge, hay Mozilla Firefox. 
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