
CÁC THAY ĐỔI VỀ CÁCH BẦU CỬ
Viện lập pháp California đã ban hành các đạo luật mới trong nhiều năm qua để khuyến khích 
cử tri tham gia và tân tiến hóa kinh nghiệm bỏ phiếu cho tất cả cử tri tại California.

Các Cuộc Tổng Tuyển Cử Thành Phố của Thành Phố Cerritos nay sẽ được kết hợp với Các 
Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Toàn Tiểu Bang do Phòng Ghi Danh-Lưu Ký/Thư Ký Quận của Quận Los 
Angeles điều hành vào Tháng Ba những năm số chẵn. 

Bầu Cử Thành Phố Cerritos 
Cuộc bầu cử sắp tới của chúng ta sẽ được tổ chức vào 
Thứ Ba, Ngày 3 Tháng Ba, 2020 
để bầu ba (3) ủy viên Hội Đồng Thành Phố và một (1) dự luật được đưa vào lá phiếu thành 
phố (Dự Luật C).

Cử tri tại Cerritos sẽ có nhiều cách chọn lựa để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tháng Ba sắp 
tới đây, gồm:

 � Tất cả cử tri có ghi danh tại Cerritos sẽ tự động nhận được lá phiếu Bầu bằng Thư. 
Lá phiếu Bầu bằng Thư có thể được gửi lại bằng thư, hoặc đem đến bất cứ địa điểm bỏ lá 
phiếu Bầu bằng Thư hoặc Trung Tâm Bỏ Phiếu nào tại Quận Los Angeles.
 � Cử tri nào muốn “đích thân” đi bầu có thể đến bỏ phiếu tại bất cứ Trung Tâm Bỏ Phiếu nào 
tại Quận Los Angeles bắt đầu từ Thứ Bảy, ngày 22 Tháng Hai, 2020 cho đến hết Thứ Ba, 
ngày 3 Tháng Ba, 2020.
 � Cử tri cũng có thể “đích thân” đi bầu tại Văn Phòng Ghi Danh-Lưu Ký Quận Los Angeles bắt 
đầu từ Thứ Hai, ngày 3 Tháng Hai, 2020 cho đến hết Thứ Ba, ngày 3 Tháng Ba, 2020.

THÊM THÔNG TIN BẦU CỬ
Hãy đến cerritos.us và bấm vào các biểu ngữ bầu cử để được thông tin bầu cử bằng tiếng 
Anh, Hoa, Ấn, Triều Tiên, Tây Ban Nha, Tagalog và Việt. 

Muốn biết tin tức cập nhật về kinh nghiệm bỏ phiếu mới của quận Los Angeles, Trung Tâm Bỏ 
Phiếu cập nhật và các địa điểm bỏ lá phiếu Bầu bằng Thư, hãy đến lavote.net.

Quý vị cũng có thể liên lạc với Văn Phòng Thư Ký Thành Phố/Viên Chức Bầu Cử Thành 
Phố Cerritos để biết thêm chi tiết tại Election2020@cerritos.us hoặc gọi số (562) 916-1248 
trong giờ làm việc thường lệ.

Muốn biết thêm chi tiết về Dự Luật C, hãy đến cerritos.us hoặc gọi số (562) 916-1279.


