Chris Hollins · Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Ngày 6 Tháng 7, 2020

LIÊN LẠC: Ban Truyền Thông & Tiếp Cận Cử Tri
County.Clerk@cco.hctx.net
(713) 274-9550

Số Các Cử Tri Bầu Phiếu Bằng Thư Đạt Kỷ Lục Trước Khi Diễn Ra Cuộc
Bầu Cử Chung Kết Sơ Bộ Ngày 14 Tháng 7
Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris Đến Thăm Tất Cả 57 Địa Điểm Bầu Cử Sớm
(Houston, Texas) – Tuần cuối cùng của Thời Gian Bầu Cử Sớm cho Các Cuộc Bầu Cử Chung Kết Sơ
Bộ vào Tháng 7, 2020 đang diễn ra, Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris báo cáo số lượng
lá phiếu bầu bằng thư đạt kỷ lục cho Cuộc Bầu Cử Chung Kết Sơ Bộ. Trong tuần lễ đầu tiên, tổng
cộng có 79,818 cử tri đã bầu phiếu. Trong số đó, 65% đã bầu phiếu bằng thư. Trong cùng khoảng
thời gian vào Tháng 3, 38% đã bầu phiếu bằng thư. Số phiếu bầu bằng thư đã tăng lên do sự gia
tăng của các cử tri từ 65 tuổi trở lên là những người đã chọn bầu phiếu từ nhà. Đầu Tháng 6, Văn
Phòng Nha Hành Chánh Quận Hạt đã chủ động gửi các đơn xin lá phiếu bầu bằng thư đến từng cử
tri đã ghi danh đi bầu từ 65 tuổi trở lên tại Quận Hạt Harris do những lo ngại liên quan đến COVID19.
Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris Chris Hollins nói: “Nếu quý vị đã nhận được lá phiếu
của mình, tôi khuyến khích quý vị nên bầu lá phiếu của mình và gửi lại cho văn phòng bầu cử càng
sớm càng tốt. Các cử tri không thể bầu phiếu bằng thư nên tận dụng những ngày cuối cùng của
bầu cử sớm. Chúng tôi khuyến khích tất cả các cử tri hội đủ điều kiện tham gia tiến trình dân chủ
của chúng ta bằng cách đi bầu để nói lên tiếng nói của quý vị. Cá nhân tôi đã đến thăm tất cả 57
địa điểm bầu cử sớm trong tuần đầu tiên của Bầu Cử Sớm để đảo đảm rằng tất cả các địa điểm
đều tuân theo các quy định về an toàn và tôi cũng cám ơn các nhân viên phòng phiếu về tất cả
những gì họ đang làm để giữ an toàn cho các cử tri.”
Tất cả các địa điểm bầu cử đã được sắp xếp để giữ đúng khoảng cách giữa mọi người, và các nhân
viên phòng phiếu đã được cung cấp các đồ dùng bảo vệ cá nhân bao gồm các bao tay, khẩu trang
và tấm che mặt. Các nơi có nước khử trùng cũng được sắp xếp tại tất cả các địa điểm bầu phiếu,
và các cử tri được cung cấp các vỏ bọc ngón tay để sử dụng trong khi bầu phiếu. Có thêm các khẩu
trang có sẵn tại các địa điểm bầu cử cho các cử tri nào không có mang theo khẩu trang có thể
dùng.
Giám Đốc Nha Hành Chánh Hollins đã đến thăm tất cả 57 địa điểm bầu cử sớm trong khắp Quận
Hạt Harris, bao gồm Trường Đại Học Texas Southern, nơi ông đã bầu phiếu vào Thứ Năm, Ngày 2
Tháng 7.
Bầu Cử Sớm kết thúc vào Thứ Sáu, Ngày 10 Tháng 7. Vào Ngày 10 Tháng 7, tất cả các địa điểm bầu
cử sẽ mở cửa đến 10 giờ tối để cho các cử tri bận rộn với gia đình và công việc vẫn có thể đi bầu
để nói lên tiếng nói của họ. Quý vị có thể ghé thăm trang mạng HarrisVotes.com/WaitTimes để
tìm các địa điểm bầu cử gần quý vị nhất và kiểm tra thời gian chờ đợi tại mỗi địa điểm bầu cử.
Để biết thêm thông tin về bầu cử, ghé thăm trang mạng HarrisVotes.com và theo dõi
@HarrisVotes trên Facebook, Twitter, và Instagram.
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