
DƯỚI ĐÂY LÀ EMAIL ĐẦU TIÊN QUÝ VỊ NHẬN ĐƯỢC TỪ BALLOTPOINT VỚI HƯỚNG DẪN VỀ 
CÁCH YÊU CẦU LOGIN LINK/ĐƯỜNG DẪN ĐĂNG NHẬP. SAU KHI QUÝ VỊ YÊU CẦU YÊU CẦU 
LOGIN LINK/ĐƯỜNG DẪN ĐĂNG NHẬP CỦA MÌNH THÀNG CÔNG, QUÝ VỊ SẼ NHẬN ĐƯỢC 

EMAIL THỨ HAI TỪ BALLOTPOINT. 

TIÊU ĐỀ EMAIL: VOTING INSTRUCTIONS/HƯỚNG DẪN BỎ PHIẾU CỦA SEIU 

HỆ THỐNG BỎ PHIẾU  
ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC 

Bầu Cử Phó Chủ Tịch SEIU 

[TÊN], 

BallotPoint Election Services sẽ thực hiện Vice President Election/Cuộc Bầu 

Cử Phó Chủ Tịch SEIU qua internet. 

Việc bỏ phiếu sẽ được mở vào lúc [ngày và giờ] theo giờ ET và kết thúc bảy 

ngày kể từ khi email được gửi. (Vui lòng tham khảo email để biết ngày giờ 

chính xác mở và đóng việc bỏ phiếu.) Hãy nhớ bỏ lá phiếu của quý vị trước khi 

kết thúc việc bỏ phiếu. 

HƯỚNG DẪN BỎ PHIẾU:

Vì mục đích bảo mật, quý vị phải yêu cầu một email từ BallotPoint để đăng 

nhập và bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này. Hãy nhấp vào đường dẫn trong 

email được trả lại và khi quý vị đã nhập mã hiển thị trong email thì nó sẽ đăng 

nhập quý vị vào hệ thống bỏ phiếu, hiển thị phiếu bầu của quý vị và cho phép 

quý vị bỏ phiếu. 

Để yêu cầu một đường dẫn đăng nhập được gửi đến tài khoản email của quý 

vị, hãy: 

1. Nhấp vào đường dẫn sau để truy cập hệ thống bỏ phiếu BallotPoint: 

https://ballotpoint.com/convention/seiu

2. Nhấp vào nút OBTAIN LOGIN LINK/LẤY ĐƯỜNG DẪN ĐĂNG 

NHẬP gần chính giữa của trang chào mừng. 



3. Điền Delegate ID/Số ID Đại biểu (Hãy tham khảo Email để biết ID 

Đại biểu của quý vị) và nhấp Continue/Tiếp tục. 

4. Nhập địa chỉ email đăng ký Đại Hội Toàn Quốc của quý vị vào cả hai 

ô và nhấp vào Send Me a Login Link Now/ Gửi Cho Tôi Một Liên 

Kết Đăng Nhập Ngay Bây Giờ. 

5. Trong vòng khoảng một phút, quý vị sẽ nhận được một email 

từ notify@ballotpoint.com. 

6. Mở email và làm theo hướng dẫn để đăng nhập vào hệ thống bỏ 

phiếu. 

7. Sau khi đăng nhập, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để bỏ lá 

phiếu của quý vị. 

LƯU Ý:

Email quý vị nhận được sẽ có giá trị trong 10 phút. Nếu quý vị không sử dụng 

email trong vòng 10 phút hoặc cần đăng nhập lại, hãy lặp lại các bước trên. 

Nếu quý vị không nhận được email trong khoảng vài phút, hãy thử làm mới 

chương trình email và kiểm tra các thư mục Thư rác của quý vị. Nếu quý vị 

vẫn không nhận được email thì có thể quý vị đã nhập sai thông tin của mình. 

Hãy lặp lại các bước trên, cẩn thận để nhập chính xác thông tin của quý vị. 

Hãy gửi tất cả các thắc mắc cho:

Roll Call Committee/Ủy Ban Điểm Danh của SEIU  

rollcall@seiu.org 

(202) 730-7056 và để lại tin nhắn

Xin đừng trả lơi thư này; tài khoản email của người gửi sẽ không được giám sát để phản hồi lại. 

DƯỚI ĐÂY LÀ EMAIL THỨ HAI QUÝ VỊ SẼ NHẬN ĐƯỢC TỪ BALLOTPOINT SAU KHI QUÝ VỊ 
HOÀN THÀNH CÁC BƯỚC TRONG EMAIL ĐẦU TIÊN. EMAIL DƯỚI ĐÂY CÓ LIÊN KẾT VÀ MÃ BỎ 

PHIẾU ĐỂ TRUY CẬP CUỘC BỎ PHIẾU ĐỂ QUÝ VỊ CÓ THỂ BỎ PHIẾU. 

TIÊU ĐỀ EMAIL: Liên Kết và Ballot Code/Mã Bỏ Phiếu để đăng nhập vào hệ thống bỏ 
phiếu BallotPoint



Theo yêu cầu của quý vị, đường dẫn và Ballot Code/Mã Bỏ Phiếu được cung cấp bên 
dưới có thể được sử dụng để đăng nhập vào hệ thống bỏ phiếu BallotPoint. 

Đường dẫn sẽ không hợp lệ sau mười phút. 

Ballot Code/Mã Bỏ Phiếu của quý vị là: << #### >> 

https://mrns.ballotpoint.com/Auth/EnterBallotCode.cfm

Khi quý vị bấm vào đường dẫn này, quý vị sẽ được tự động chuyển đến hệ thống bỏ 
phiếu BallotPoint. Nhập Ballot Code/Mã Bỏ Phiếu của quý vị tại dấu nhắc. 

Nếu Ballot Code/Mã Bỏ Phiếu hợp lệ, quý vị sẽ được tự động đăng nhập vào hệ thống 
bỏ phiếu BallotPoint để bỏ phiếu trong "Vice President Election/Cuộc Bầu Cử Phó Chủ 
Tịch SEIU" thay mặt cho địa phương của quý vị, trừ khi quý vị đã bỏ phiếu trong cuộc 
bầu cử đó thay mặt cho địa phương của quý vị rồi. 

Nếu quý vị cần hỗ trợ thêm, xin vui lòng gửi email cho Roll Call Committee/Ủy Ban 
Điểm Danh của SEIU tại rollcall@seiu.org. 

Xin đừng trả lơi thư này; tài khoản email của người gửi sẽ không được giám sát để 
phản hồi lại.

DƯỚI ĐÂY LÀ CÁC HƯỚNG DẪN VỀ BẦU CỬ. SAU KHI QUÝ VỊ ĐĂNG NHẬP VÀO CUỘC BẦU 
CỬ, HÃY SỬ DỤNG LIÊN KẾT TRONG EMAIL THỨ HAI, QUÝ VỊ SẼ XEM CUỘC BẦU CỬ VỚI 

HƯỚNG DẪN BẦU CỬ. 

Hướng Dẫn Bầu Cử 

Để bỏ phiếu cho một ứng cử viên, hãy chọn ô bên cạnh tên của họ. Đối 
với vị trí Vice President/Phó Chủ Tịch, quý vị có thể bỏ phiếu cho một 
ứng cử viên được đề cử hoặc chọn "No slate/không đề cử ứng cử viên 
nào". Nếu quý vị bỏ phiếu cho một ứng cử viên được đề cử, các thành 
viên của ứng cử viên được đề cử đó sẽ tự động được đánh dấu trên lá 
phiếu của quý vị. Nếu quý vị chọn "No slate/không đề cử ứng cử viên 
nào" thì sẽ không có tên nào được đánh dấu tự động trên lá phiếu của 
quý vị. Nếu quý vị chọn "No slate/không đề cử ứng cử viên nào", quý vị 
sẽ cần chọn các ô bên cạnh tất cả các ứng cử viên mà quý vị muốn bỏ 
phiếu. 

Nếu quý vị bỏ phiếu cho một ứng cử viên được đề cử nhưng cũng muốn bỏ 
phiếu cho (các) ứng cử viên không có trong danh sách đề cử đó, quý vị 
có thể làm như vậy bằng cách bỏ chọn (các) ứng viên mà quý vị không 
muốn bỏ phiếu cho họ và chọn ô cho (các) ứng viên mà quý vị muốn bỏ 
phiếu cho. 



Khi quý vị bỏ phiếu xong, hãy nhấp vào Cast Ballot/Bỏ Phiếu. Quý vị sẽ 
thấy một màn hình xác nhận và quý vị sẽ nhận được một email xác nhận. 

Nếu quý vị muốn đợi để bỏ phiếu sau đó, hãy nhấp vào Cancel Vote/Hủy 
Bỏ Phiếu và Log Out/Đăng Xuất ở bên cạnh màn hình. Hãy xác nhận mong 
muốn của quý vị để không bỏ phiếu hoặc nhấp vào Return to Ballot/Quay 
Lại Bỏ Phiếu. Nếu quý vị hủy bỏ phiếu bầu của mình, quý vị sẽ cần phải 
lặp lại toàn bộ quy trình bỏ phiếu để có được một lá phiếu mới. 

DƯỚI ĐÂY LÀ EMAIL THỨ BA QUÝ VỊ SẼ NHẬN ĐƯỢC TỪ BALLOTPOINT ĐỂ XÁC NHẬN VIỆC 
BỎ PHIẾU CỦA QUÝ VỊ. 

TIÊU ĐỀ EMAIL:  XÁC NHẬN BỎ PHIẾU BẰNG BALLOTPOINT 

Tên của quý vị: 

Thông báo tự động này đã được gửi cho quý vị bởi BallotPoint Election Services, thay 
mặt cho Roll Call Committee/Ủy Ban Điểm Danh của SEIU. 

Một lá phiếu do quý vị thay mặt cho địa phương của quý vị bỏ qua Internet đã được ghi 
lại (tham khảo email) cho cuộc bầu cử sau: Vice President Election/Cuộc Bầu Cử Phó 
Chủ Tịch SEIU. 

Nếu quý vị nhận được thông báo này do lỗi, vui lòng liên hệ với Roll Call Committee/Ủy 
Ban Điểm Danh của SEIU tại rollcall@seiu.org ngay lập tức. Nhưng nếu quý vị không 
muốn thì thì quý vị cũng KHÔNG CẦN phải làm gì khác nữa. 

Xin đừng trả lơi thư này; tài khoản email của người gửi sẽ không được giám sát để 
phản hồi lại.


