THOÂNG BAÙO CHO NHÖÕNG NGÖÔØI BOÛ PHIEÁU TRONG
CUOÄC TUYEÅN LÖÏA ÖÙNG CÖÛ VIEÂN

Luaät baàu cöû Minnesota cho pheùp quyù vò boû phieáu
cho caùc öùng cöû vieân thuoäc
MOÄT ÑAÛNG CHÍNH TRÒ DUY NHAÁT
trong moät cuoäc tuyeån löïa öùng cöû vieân tieåu bang.
ÑÖØNG ñaùnh daáu vaøo laù phieáu nhieàu hôn moät coät veà
ñaûng phaùi.
Neáu quyù vò laøm nhö vaäy, laù phieáu cuûa quyù vò seõ
khoâng ñöôïc keå vaøo
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CAÙCH BOÛ PHIEÁU
1. Taát caû nhöõng ngöôøi ñi baàu phaûi ñaêng kyù.
• Neáu quyù vò ñaõ ñaêng kyù ñi baàu, haõy ñeán thaúng baøn ghi
danh.
• Neáu quyù vò caàn ghi danh boû phieáu hoaëc caäp nhaät thoâng
tin ghi danh cuûa quyù vò haõy ñi thaúng tôùi baøn ghi danh boû
phieáu. ÔÛ ñaây quyù vò coù theå ñieàn ñôn xin ghi danh boû
phieáu vaø xuaát trình giaáy tôø baèng chöùng veà nôi cö nguï.
2. Kyù teân vaøo vaø nhaän moät bieân lai cuûa ngöôøi ñi baàu.
3. Ñi ñeán baøn laù phieáu vaø noäp bieân lai cuûa ngöôøi ñi baàu ñeå
laáy moät laù phieáu vaø chæ daãn caùch ñaùnh daáu vaøo laù phieáu.
4. Ñi ñeán moät buoàng phieáu khoâng coù ngöôøi trong ñoù theo chæ
daãn cuûa moät ngöôøi höôùng daãn veà baàu cöû.
5. Ñaùnh daáu vaøo laù phieáu baèng moät trong nhöõng caùch sau
ñaây:
Laù phieáu
ÖÙng vieân

Laù phieáu
ÖÙng vieân

ÖÙng vieân

ÖÙng vieân

Vieát vaøo

Vieát vaøo

baèng caùch ñieàn vaøo phaàn
coù muõi teân keá beân öùng
vieân maø quyù vò choïn.

baèng caùch ñieàn vaøo phaàn
coù muõi teân keá beân öùng
vieân maø quyù vò choïn.

baèng caùch söû duïng
maùy ñieàn laù phieáu

Yeâu caàu giuùp ñôõ neáu caàn.
6. Neáu quyù vò laøm sai, xin ngöôøi phuï traùch baàu cöû ñeå laáy moät
laù phieáu khaùc. Ñöøng tìm caùch taåy xoùa hoaëc gaïch cheùo
trong laù phieáu.
7. Boû laù phieáu cuûa quyù vò vaøo trong thuøng phieáu hoaëc maùy
kieåm phieáu. Sau ñoù nhanh choùng rôøi ñòa ñieåm boû phieáu.
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ĐĂNG KÝ VÀO
NGÀY BẦU CỬ
BẰNG CHỨNG NƠI CƯ NGỤ
Tài liệu chấp nhận được có tên và địa chỉ tại khu vực
bầu cử:
•
•
•
•
•
•
•

Bằng lái xe của tiểu bang MN có hiệu lực, giấy phép người học lái, thẻ
ID của MN, hoặc một biên nhận của bất cứ giấy nào trong số này.
Thẻ ID sinh viên có dán ảnh còn hiệu lực, nếu trường đại học của quý vị
đã cung cấp một danh sách nơi cư ngụ của sinh viên cho các nhân viên
bầu cử.
Thẻ ID thuộc bộ tộc có hình và chữ ký của quý vị
Giấy đăng ký có hiệu lực tại khu vực bầu cử dưới một tên gọi và địa chỉ
khác
Thông báo đăng ký trễ mà kiểm tra viên của quận hoặc thư ký thành phố
gửi cho quý vị
Một cử tri đã đăng ký tại quận có thể xác nhận địa chỉ của bạn với sự
tuyên thệ có ký tên
Một nhân viên làm việc ở cơ sở tại địa phương nơi quý vị sống có thể
xác nhận địa chỉ của quý vị với sự tuyên thệ có ký tên

Hoặc, giấy ID có dán hình cùng với một hóa đơn hiện này có
tên và địa chỉ tại khu vực bầu cử:
Thẻ ID có dán hình (có thể đã hết
hạn)
• Bằng lái xe của MN
• Thẻ ID của MN
• Giấy thông hành Hoa Kỳ
• Thẻ ID quân đội Hoa Kỳ
• Thẻ ID của Trường Đại Học, cao
đẳng hoặc trường kỹ thuật của
MN
• Thẻ ID bộ tộc

Hóa Đơn (giao bằng điện thử hoặc qua thư)
Hóa đơn tiện ích phải trả trong vòng 30 ngày kể
từ ngày bầu cử
• Điện thoại (hữu tuyến, di động, VOIP, v.v...)
• TV (cable, vệ tinh, v.v...)
• Các dịch vụ Internet
• Điện, ga, nước, rác, cống, hoặc chất thải đặc
Giấy tờ thuê nhà có ghi ngày trong vòng 30 ngày
kể từ ngày bầu cử trong đó có liệt kê các khoản
tiện ích
Giấy ghi lệ phí sinh viên

Trong tất cả các vấn đề, luật và quy định có thẩm quyền tối hậu.
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