Thành phố Santa Clara
Thông tin vào ngày 5 tháng 6
Bầu cử thành phố đặc biệt

Cập nhật cộng đồng
Thông tin bầu cử đang được cung cấp như
một dịch vụ công cộng của Thành Phố Santa
Clara.Thông tin chỉ được cung cấp cho mục
đích giáo dục.

Thông tin cho ngày bầu cử đặc biệt 5 tháng 6 năm 2018 tại
thành phố Santa Clara
Xin cùng nhau đi bầu

Khi nào có cuộc bầu cử?
Ngày bầu cử là ngày 5 tháng 6 năm 2018. Ngày cuối cùng để
ghi danh bầu cử là ngày 21 tháng 5 năm 2018. Lá phiếu bầubằng-thư sẽ bắt đầu được gửi vào ngày 7 tháng Năm. Ngày cuối
cùng để yêu cầu bỏ phiếu bằng Thư Lá Phiếu là ngày 29 tháng 5
năm 2018. Bạn phải ghi danh bỏ phiếu trước khi bạn có thể yêu
cầu bỏ phiếu bằng lá phiếu qua thư. Quý vị có thể yêu cầu lá
phiếu Bầu-Bằng-Thư tại www.sos.ca.gov/elections/voterregistration / vote-mail

Làm thế nào tôi có thể ghi danh bỏ phiếu?
Nếu bạn chưa ghi danh bầu cử và bạn muốn làm như vậy, bạn
phải ghi danh trước ngày 21 tháng 5,
2018. Bạn có thể tìm thấy các mẫu đơn ghi danh tại Tòa Thị
Chính Santa Clara hoặc ghi danh bỏ phiếu trực tuyến bằng cách
truy cập: registertovote.ca.gov

Làm thế nào tôi có thể bỏ phiếu sớm?
Bắt đầu từ ngày 7 tháng 5, tất cả các cử tri Santa Clara đã ghi
danh có thể bỏ phiếu sớm bằng cách đến văn phòng Sở Ghi
Danh Cử Tri của Quận, tại 1555 Berger Drive, Tòa Nhà 2, San
Jose, CA 95112, mở cửa 8 AM
5 giờ chiều, thứ Hai-thứ Sáu.
Bắt đầu từ ngày 26 tháng 5, cư dân Santa Clara cũng có thể bỏ
phiếu tại Trung Tâm Bỏ Phiếu Sớm của Santa Clara, nằm ở Thư
Viện Công Viên Trung Tâm, 2635 Homestead Road, Santa
Clara, CA 95051 và mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ
thứ Hai đến thứ Sáu.

Về việc bỏ phiếu qua hộp thư?
Tất cả các lá phiếu được trả lại phải được đóng dấu bưu điện vào
hoặc trước Ngày Bầu Cử, ngày 5 tháng Sáu, để được chấp nhận.
Quý vị cũng có thể bỏ phiếu bầu đã hoàn thành của mình tại bất
kỳ Hộp Phiếu Bầu Cử chính thức nào tại:
Văn phòng đăng ký cử tri, đặt tại 1555 Berger Drive, Tòa nhà 2,
San Jose, CA 95112
Bất kỳ địa điểm bầu cử khu vực nào ở Santa Clara trong ngày
bầu cử.
Trang web bỏ phiếu qua Hộp thư được chỉ định. Bạn có thể tìm
thấy các trang web tại:
www.sccgov.org/sites/rov/vbm/pages/returningmail.aspx
Khi bỏ phiếu qua hộp thư, hãy nhớ :
KÝ TÊN VÀO MẶT SAU LÁ PHIẾU CỦA BẠN!

Làm thế nào tôi có thể tìm thấy khu của tôi?
Quý vị có thể bỏ phiếu trực tiếp tại khu vực bỏ phiếu địa phương
của quý vị vào ngày Bầu Cử.

Quý vị có thể tìm thấy khu bầu cử của mình bằng cách truy cập
trang web của Sở Ghi Danh Cử Tri Santa Clara tại:
eservices.sccgov.org/rov/

Thông tin về Biện Pháp A

Câu Hỏi liên quan tới lá phiếu của Biện Pháp A
Theo phương thức bấu cử của Hội Đồng Thành Phố và cách
thức bấu :
Hiến chương Thành phố sẽ được sửa đổi: thành lập hai quận hạt
bắt đầu từ năm 2018 để đại diện cho ba thành viên hội đồng; và
khi nào có, sẽ thi hành biểu quyết Bầu lựa chọn được xếp hạng
để cho phép các cử tri chọn ứng cử viên theo thứ tự lựa chọn để
xác định người chiến thắng trong cuộc bầu cử của tất cả các viên
chức của thành phố được bầu chọn.

CÓ

KHÔNG

H: Biện pháp A là gì?
Đ: Biện pháp A là biện pháp bỏ phiếu quy định một bản sửa đổi
điều lệ được đề nghị cập nhật cách thức mà các viên chức địa
phương trong tương lai sẽ được bầu.
H: Biện pháp A được phát triển như thế nào?
Đ: Biện pháp A được phát triển sau hơn một năm có sự tham gia
của cộng đồng dân chúng, bao gồm hai ủy ban riêng biệt bao
gồm các cư dân thành phố tình nguyện của thành phố đã nhận
được ý kiến từ hàng trăm cư dân thông qua 16 phiên điều trần
công khai và trực tuyến của Thành phố. Hội đồng Thành phố đã
đồng ý bỏ phiếu để đặt Biện pháp A vào Lá phiếu Tháng Sáu.
H: Biện pháp A sẽ làm gì?
Đ: Nếu được ban hành, Biện pháp A sẽ cập nhật cách thức cử tri
Santa Clara bầu chọn các viên chức địa phương như sau:
Thiết lập hai khu bầu cử, với các cử tri đã ghi danh bầu ra
ba Thành Viên Hội Đồng cho mỗi quận hạt.
• Các ứng cử viên muốn bầu cử vào Hội đồng Thành phố Santa
Clara phải lá người sống trong quận hạt.

*Chỉ cử tri cư ngụ trong quận hạt mới có thể bầu cho các ứng cử
viên Hội đồng Thành phố từ khu của họ.
• Bạn có thể tìm thấy các phiên bản nháp của bản đồ, bao gồm
cả khu vực nơi bạn sinh sống, bằng cách truy cập
Trang web thành phố tại: santaclaraca.gov/MeasureA
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• Thi truong, Thu ky Thanh pho va Canh sat truong se van duqc
'
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bau tren toan Thanh pho.
Thi8t l�p quy trinh bo phi8u duqc g9i la "bo phi8u Iva ch9n
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xep h�ing" cho tat ca cac (mg cu vien thanh pho cho van phong.
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• Phuong thuc duy nhat cho vi�c bo phieu duqc Iva ch9n c6 the
chuySn nhuqng se duqc thvc hi�n theo phap l�nh.
'

'

?

'

'

,

'

,

. ,

• Cu9c bau cu do nhieu phieu bau nhat, se tiep t\lC duqc SU dt;tng
de xac dinh nguai chien thang cho den khi Van phong Cir Tri c6
the thi hanh phuong thuc bo phieu m&i.
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H: "Bau Ch9n Lva Xep H�ng la gi?"
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D: Neu duqc cac cu tri' chap thu�n, Bi�n
phap A se thvc hi�n
'
m9t hinh thuc Bo phieu Lva ch9n Xep h�ng, doi khi duqc g9i la
'
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"Bo phieu Tue thi." Dieu nay se cho phep cir tri c6 ca h9i
xep
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h�ng cac ung cu vien theo thu t\l uu tien. Ca hai, v&i so phieu va
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thu h�ng se quyet dinh nguai chien thang. Neu Bi�n phap A
duqc ban hanh, Thanh ph6 se ti8p t\lC SU dl;tng vao ho�t d9ng
giao dl;tc ve Bau Ch9n Lva Xep�ng. De biet them thong tin, vui
long truy c�p santaclaraca.gov/Measure A.
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H: Bi�n phap A anh huong den vi�c bau cir Thi truong, Canh sat
'
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truong va Thu ky Thanh pho nhu the nao?

· Tra lai: Thi truong, Canh sat truong va Thu ky Thanh ph6 se
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tiep tl;lc dUQ'C bau voi so luQTig Ion, nhrmg ciing se duqc bau
bang each sir dl)ng bieu quyet Lva Ch9n Xep H�ng.
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Trang web cua Thanh pho : santaclaraca.gov/MeasureA

