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Bầu Cử Sớm Cho Các Cuộc Bầu Cử Chung Kết Sơ Bộ 2020 Bắt Đầu vào Thứ Hai
Các Biện Pháp An Toàn Sẽ Được Thực Thi tại Tất Cả Các Địa Điểm Bầu Cử
(Houston, TX) – Bầu cử sớm cho Các Cuộc Bầu Cử Chung Kết Sơ Bộ Ngày 14 Tháng 7 sẽ bắt đầu từ Thứ Hai,
Ngày 29 Tháng 6 và kết thúc vào Thứ Sáu, Ngày 10 Tháng 7. Tổng cộng có 57 địa điểm bầu cử sẽ được mở cửa
từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, với các ngoại lệ sau đây:




Các phòng phiếu sẽ đóng cửa vào Ngày 3 và 4 Tháng 7 để nghỉ lễ Độc Lập Hoa Kỳ
Vào Chủ Nhật, Ngày 5 Tháng 7, các phòng phiếu sẽ mở cửa từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối
Vào ngày cuối cùng của Bầu Cử Sớm, Thứ Sáu, Ngày 10 Tháng 7, các phòng phiếu sẽ mở cửa trong thời
gian kéo dài từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối để cho phù hợp với các cử tri muốn bầu phiếu trước Ngày Bầu
Cử, Ngày 14 Tháng 7.

Ông Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris Chris Hollins nói: “Văn phòng của chúng tôi đang làm tất cả
những gì có thể để bảo đảm rằng các địa điểm bầu cử được tiến hành một cách an toàn và hiệu quả. Tất cả
các địa điểm bầu cử sẽ để ý việc giữ khoảng cách với mọi người, cung cấp vật dụng bảo vệ cá nhân cho các
nhân viên phòng phiếu và các cử tri khi cần đến, và bảo đảm các máy bầu cử được khử trùng cho phù hợp.”
Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris vẫn đang tiếp tục làm việc với các viên chức y tế để hiểu rõ những
gì có thể được thực hiện để giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc với COVID-19, nhưng các cử tri cũng nên có biện pháp
an toàn. Bấm vào đây để biết những thông tin và lời khuyên về “Giữ An Toàn Trong Lúc Bầu Cử”.
“Chúng tôi khuyến khích các cử tri đã ghi danh đi bầu nộp đơn xin bầu cử bằng thư nếu quý vị hội đủ điều kiện.
Nếu quý vị muốn đích thân đi bầu, chúng tôi khuyên quý vị nên đi bầu sớm tại các địa điểm ít người hơn để
giảm thiểu việc tiếp xúc với các cử tri khác. Quý vị cũng có thể tải xuống lá phiếu mẫu ở nhà và đưa ra lựa chọn
trước khi quý vị đi đến các phòng phiếu. Quý vị có thể mang theo lá phiếu mẫu của quý vị để giảm thời gian
quý vị bỏ ra tại quầy bầu phiếu.”
Xin lưu ý rằng nếu quý vị đã bầu phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ vào Tháng 3, quý vị chỉ có thể bầu phiếu của
cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết sơ bộ. Lá phiếu mẫu riêng biệt của cả hai đảng và danh sách các
địa điểm bầu cử sớm có sẵn tại HarrisVotes.com. Hạn chót để yêu cầu một lá phiếu bầu bằng thư cho Các Cuộc
Bầu Cử Chung Kết Sơ Bộ là vào Thứ Năm, Ngày 2 Tháng 7 (đã nhận được, không tính dấu bưu điện).
Luôn cập nhật những thông tin quan trọng bằng cách theo dõi @HarrisVotes trên Facebook, Twitter và
Instagram.
###
Video của Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Hạt Chris Hollins về Bầu Cử Sớm

