
Lịch Đề cử và Bầu cử cho Cuộc Bầu cử Chủ tịch Đặc biệt
Xem Nội quy của SEIU 503 để biết thêm chi tiết.
Ngày 7 tháng 11, 2018 Thông báo về việc đề cử và bầu cử được gửi qua bưu điện đến 

tất cả các cử tri đủ điều kiện và được đăng tại seiu503.org. Đề 
cử mở trực tuyến tại seiu503.org

Ngày 21 tháng 11, 2018 Việc đề cử sẽ đóng và tuyên bố hướng dẫn cử tri (giới hạn 
400 chữ) và hình ảnh chụp đầu và vai ứng cử viên hạn chót 
nộp vào lúc 5 giờ chiều. Tất cả các tuyên bố cử tri nhận được 
đúng hạn sẽ được đăng tại seiu503.org trước ngày 30 tháng 
11, 2018 lúc 5:00 chiều. Tất cả ứng cử viên phải nộp một 
tuyên bố ứng viên trước ngày 21 tháng 11, 2018, nếu 
không các tuyên bố ứng cử viên sẽ không được công bố 
trực tuyến hoặc gửi kèm theo lá phiếu.

26 tháng 11, 2018 Bất kỳ ứng cử viên nào được đề cử bởi một thành viên khác 
phải xác nhận việc chấp nhận đề cử của họ trước 5 giờ chiều 
vào ngày 26 tháng 11, 2018.

Ngày 30 tháng 11, 2018 Lá phiếu và tuyên bố ứng cử viên được gửi bởi Ryder Elections 
đến tất cả các cử tri đủ điều kiện. Tuyên bố ứng cử viên được 
đăng trên seiu503.org bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, 
tiếng Việt, tiếng Quan Thoại và tiếng Nga.

Ngày 19 tháng 12, 2018 Hạn định gởi lá phiếu bầu cử tới Ryder Elections, PO Box 7730, 
Bend OR 97708 trước 12:00 giờ Trưa Việc xử lý phiếu bầu bắt 
đầu tại Ryder Elections. Phiếu bầu chỉ được chấp nhận qua 
đường bưu điện. 

Ngày 20 tháng 12, 2018
(khoảng)

Giấy chứng nhận bầu cử và thông báo ứng cử viên sẽ diễn ra 
vào lúc hoàn tất việc đếm phiếu bầu mà có thể mất lên đến 3 
ngày. Sau khi thông báo ứng cử viên đã được hoàn tất,  
kết quả bầu cử sẽ được đăng tại seiu503.org

Tháng 1, 2019 Việc bổ nhiệm ứng viên đắc cử sẽ diễn ra vào tháng 1, 2019 tại 
Phiên Họp Hội Đồng


