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Thay đổi trong thể thức bầu cử chống bãi nhiệm tại Westminster

Thay Đổi Trong Thể Thức Bầu Cử Chống Bãi Nhiệm tại Westminster
Văn Phòng Ghi Danh Bầu Cử Quận Cam vừa ra thông báo về những thay đổi quan trọng liên
quan đến cuộc bầu cử bãi nhiệm tại Westminster vào ngày 7 tháng 4 sắp tới. Xin lưu ý các điều
cần biết như sau
1. Thủ tục bỏ phiếu bằng thư sẽ hoàn toàn bằng thư qua bưu điện hay thùng thư nhận phiếu bầu.
2. Hai địa điểm bỏ phiếu tại Westminster sẽ không mở cửa như dự trù.
3. Ba địa điểm thùng thư nhận phiếu bầu tại Westminster vẫn tiếp tục xử dụng để nhận phiếu
bầu gởi trở lại.
4. Mọi dịch vụ liên quan đến bầu cử khác phải được thực hiện qua điện toán (online). Các dịch
vụ này bao gồm ghi danh bầu cử, thay đổi địa chỉ, xin phiếu bầu thất lạc, thay đổi phiếu bầu
đã hư hại hay tìm xác nhận tình trạng phiếu bầu của mình, v..v.. ở các địa chỉ sau đây:
a. Điện thoại: (714) 567-7600
b. Email: myballot@rov.ocgov.com
c. Trang Nhà ocvote.com/myballot
Trong tình hình mới này, chúng tôi xin kêu gọi các cử tri trong thành phố Westminster hãy cân
nhắc những điểm sau đây:
1. Mau chóng điền vào phiếu bầu và gởi qua thùng bỏ phiếu hay bưu điện để gởi trở lại Phòng
Ghi Danh Bầu Cử càng sớm càng tốt. Quí vị chỉ cần tô đen vào ba ô có chữ NO hay KHÔNG
để phản đối cuộc bầu cử bãi nhiệm và không cần chọn bất cứ ứng cử viên nào khác. Sau khi
điền vào sự chọn lựa, quí vị phải ký tên, viết tên và địa chỉ vào phong bì nhỏ và gởi đi qua
bưu điện mà không cần dán tem bưu điện.
2. Tại Westminster, hiện có ba địa điểm có thùng phiếu tiếp nhận
phiếu bầu cử:
a. West County Professional & Medical Center, 14120 Beach
Blvd., trong khu văn phòng chính phủ và y khoa bên cạnh và phía sau
tòa án Westminster;
b. Nhà Thờ Công Giáo Đại Hàn, 7655 Trask Ave., giữa Hoover và
Beach Blvd.
c. Park West Park, 8301 West McFadden Street, giữa đường Beach và Newland và
phía sau Chợ Thuận Phát.
3. Nếu cần sự giúp đỡ hay thắc mắc liên quan đến bầu cử, quí đồng hương có thể liên lạc với
Văn Phòng Vận Động Chống Bãi Nhiệm ở số điện thoại (714) 643-2626 hoặc (714) 8003981.
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4. Ban Vận Động Chống Bãi Nhiệm đã nhận được nhiều cảnh báo là có nhiều người giả dạng là
chống bãi nhiệm hay hỗ trợ các vị dân cử gốc Việt để đi thâu các phiếu bầu từ đồng hương.
Xin quí đồng hương tại Westminster hãy đề cao cảnh giác những trường hợp giả dối này. Nếu
nghi ngờ, quí vị có thể gọi về số điện thoại (714) 643-2626 hoặc (714) 800-3981 để kiểm
chứng.
Ban Vận Động Chống Bãi Nhiệm đã thành lập trang nhà trên lưới điện toán ở địa chỉ www.voteno-recall.com và Văn Phòng Chống Bãi Nhiệm tại địa chỉ 9191 Bolsa Ave., Suite 204,
Westminster, bên kia đường Khu Thương Xá Phước Lộc Thọ và trên lầu Tiệm Hủ Tiếu Thanh
Xuân.
Mọi thắc mắc hay cần xin trợ giúp về ghi danh bầu cử, cập nhật hồ sơ ghi danh bầu cử hay phân
phối các tài liệu bầu cử xin liên lạc về (714) 643-2626 hoặc (714) 800-3981.

