GHI DANH
NGÀY BẦU CỬ
Để ghi danh tại địa điểm bỏ phiếu vào Ngày Bầu cử, xin đem
theo một bằng chứng cư trú dưới đây.

① GIẤY CĂN CƯỚC VỚI TÊN VÀ ĐỊA CHỈ HIỆN THỜI
• Bằng lái xe, giấy phép tập lái hay thẻ căn cước của Minnesota;
hoặc một biên lai cho các giấy đó.
• Thẻ căn cước của bộ lạc có tên, địa chỉ, hình và chữ ký.

② THẺ CĂN CƯỚC CÓ HÌNH VÀ MỘT TÀI LIỆU CÓ
TÊN VÀ ĐỊA CHỈ HIỆN THỜI CỦA QUÝ VỊ
Thẻ căn cước có hình được
chấp nhận
Chọn một. Có thể đã hết hạn.
Bằng lái xe, thẻ căn cước của
tiểu bang hay giấy phép tập lái
cấp bởi bất cứ tiểu bang nào
Thẻ Thông hành Hoa Kỳ
Thẻ Căn cước Quân đội hay
Cựu chiến binh Hoa Kỳ
Thẻ căn cước của bộ lạc có tên,
chữ ký và hình
Thẻ đại học, đại học phổ
thông hay đại học kỹ thuật của
Minnesota
Thẻ trung học của Minnesota

Các Tài liệu được chấp nhận
Chọn một. Có thể cho thấy bằng
một thiết bị điện tử.
Hóa đơn, trương mục hay giấy
chứng nhận khởi sự dịch vụ hay
đề ngày nội trong 30 ngày bầu
cử cho:
* Điện thoại, TV hay internet
* Chất thải, rác, điện, ga hay
nước
* Ngân hàng hay thẻ tín dụng
* Tiền thuê nhà hay tiền mua
nhà
Giấy thuê hay hợp đồng thuê
nhà có hiệu lực qua Ngày Bầu cử
Hóa đơn tiền học hiện thời của
sinh viên
tiếp tục ở mặt sau…
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GHI DANH
NGÀY BẦU CỬ
…tiếp tục từ mặt trước

③ CỬ TRI ĐÃ GHI DANH MÀ CÓ THỂ CHỨNG
NHẬN ĐỊA CHỈ CỦA QUÝ VỊ

Một cử tri đã ghi danh trong khu của quý vị có thể đi với quý vị đến
địa điểm bỏ phiếu để ký một giấy bảo đảm xác nhận địa chỉ của quý
vị. Điều này được gọi là “bảo đảm.” Một cử tri đã ghi danh có thể bảo
đảm cho đến tám cử tri. Quý vị không thể bảo đảm cho người khác
nếu chính quý vị được bảo đảm.

④ THẺ SINH VIÊN ĐẠI HỌC VỚI DANH SÁCH GIA CƯ
Các trường đại học và đại học phổ thông gởi đến viên chức bầu cử
một danh sách sinh viên trong khu gia cư. Nếu quý vị nằm trong
danh sách này, cho xem thẻ căn cước đại học có hình để hoàn tất
việc ghi danh của quý vị.

⑤ GHI DANH HỢP LỆ TRONG KHU BẦU CỬ
Nếu quý vị ghi danh trong khu nhưng đổi tên hay dọn đến nơi khác
cũng trong khu, quý vị chỉ cần phải cho viên chức bầu cử biết tên
hay địa chỉ trước đây của quý vị.

⑥ THÔNG BÁO GHI DANH TRỄ
Nếu quý vị ghi danh bỏ phiếu nội trong 20 ngày của ngày bầu cử,
quý vị có thể nhận được giấy Thông báo Ghi danh Trễ.

⑦ NHÂN VIÊN CỦA MỘT CƠ SỞ CƯ TRÚ
Nếu quý vị sống trong một cơ sở cư trú, một nhân viên ở đây có thể
đi với quý vị đến địa điểm bỏ phiếu để xác nhận địa chỉ của quý vị.
Điều này được gọi là “bảo đảm.” Một nhân viên của cơ sở có thể bảo
đảm cho tất các cử tri đủ tiêu chuẩn sống trong cơ sở.

Văn phòng Thư ký Tiểu bang Minnesota
mnvotes.org • 1-877-600-VOTE

Tháng Ba 2016

