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Bầu Cử Sớm cho Các Cuộc Bầu Cử Chung Kết Sơ Bộ 2020 Kết Thúc Vào Thứ Sáu
Các Địa Điểm Bầu Cử Mở Cửa từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối
(Houston, TX) – Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris nhắc nhở các công dân rằng Bầu Cử Sớm kết thúc
vào ngày mai, Thứ Sáu, Ngày 10 Tháng 7. Vào ngày cuối cùng của Bầu Cử Sớm, tất cả 57 địa điểm bầu cử trên
toàn Quận Hạt Harris sẽ mở cửa đến 10 giờ tối cho các cử tri bận rộn với gia đình và công việc làm vẫn có thể đi
bầu để nói lên tiếng nói của họ. Quý vị có thể truy cập HarrisVotes.com/WaitTimes để tìm các địa điểm bầu cử
gần nhất trong khu vực của quý vị và xem thời gian chờ đợi tại các địa điểm đó.
Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris Chris Hollins cho biết: “Tôi khuyến khích tất cả các cử tri tận dụng
ngày cuối cùng của đích thân đi bầu cử sớm và kéo dài giờ mở cửa như một cách an toàn nhất để đích thân đi
bầu phiếu trước Ngày Bầu Cử. Quý vị có thể tránh xếp hàng dài bằng cách sử dụng Chương Trình Wait Time của
chúng tôi trên HarrisVotes.com và in lá phiếu mẫu riêng biệt của quý vị để có thể mang theo vào các địa điểm bầu
cử. Chúng tôi đã thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để giữ cho quý vị được an toàn trong lúc bầu phiếu. Nếu
quý vị có biểu hiện các triệu chứng của bệnh COVID-19, chúng tôi khuyên quý vị nên bầu phiếu bên lề đường và
tránh vào phòng phiếu.”
Nên nhớ rằng, nếu quý vị đã bầu phiếu trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Ngày 3 Tháng 3, quý vị chỉ có thể bầu phiếu
của cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết sơ bộ này. Nếu quý vị không đi bầu vào Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ
Tháng 3, quý vị có thể bầu phiếu của một trong hai đảng cho cuộc bầu cử chung kết sơ bộ nà. Những ứng cử
viên đắc cử trong các cuộc bầu cử chung kết sơ bộ sẽ được vào Cuộc Tổng Tuyển Cử của Tháng 11.
Vì sự an toàn của tất cả các cử tri và các nhân viên phòng phiếu, tất cả các địa điểm bầu cử đã được sắp xếp để
giữ đúng khoảng cách giữa mọi người. 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.
Tính đến Ngày 8 Tháng 7, đã có 117,223 cử tri bầu phiếu. Kết quả chưa chính thức được đăng trên
HarrisVotes.com hàng ngày. Vào Ngày 14 Tháng 7, kết quả chưa chính thức sẽ được đăng ngay sau khi các phòng
phiếu đóng cửa vào Đêm 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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