
Giúp Minnesota tiếp tục đứng # 1 về sự tham gia của 
cử tri và giúp ngăn chận sự lây lan của COVID-19!
Người dân Minnesota đang cùng nhau làm việc để giữ an toàn và bảo vệ sức khỏe. Năm 
2020 điều đó có nghĩa là bỏ phiếu từ nhà! Ở Minnesota, bất cứ cử tri nào đủ điều kiện cũng 
có thể chọn bỏ phiếu từ nhà bằng cách yêu cầu một lá phiếukhiếm diện. Quý vị có thể yêu 
cầu lá phiếu của mình cho Cuộc Tổng tuyển cử ngày 3 tháng 11 năm 2020.

• Quý vị nhận được thư này vì quý vị là cử tri đã ghi danh của Minnesota.
• Cách tốt nhất để yêu cầu lá phiếu của quý vị là bằng trực tuyến tại www.mnvotes.org.
• Nếu quý vị đã gửi mẫu Đơn Yêu cầu Bỏ phiếu Khiếm diện, xin đừng gửi một mẫu khác.
Truy cập www.mnvotes.org hoặc gọi 1-877-600-VOTE để có thêm thông tin.

Cách thức Bỏ phiếu từ Nhà 

1. Để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 3 tháng 11 ở Minnesota, quý vị PHẢI là cử tri 
đã ghi danh.
Quý vị có thể yêu cầu bỏ phiếu khiếm diện cùng lúc khi quý vị ghi danh bỏ phiếu.
Quý vị có thể kiểm tra ghi danh của mình trực tuyến tại www.mnvotes.org.

2. Yêu cầu lá phiếu của quý vị trực tuyến tại mnvotes.org.

3. Nếu quý vị không tiếp cận được internet hoặc nếu quý vị muốn gửi lại mẫu đơn qua 
đường bưu điện, quý vị có 
thể điền mẫu Yêu cầu Bỏ phiếu Khiếm diện kèm theo đây, ký tên và ghi ngày tháng.

4. Nếu quý vị sử dụng mẫu đơn bằng giấy, xin gửi qua đường bưu điện càng sớm càng tốt để 
đảm bảo thời gian gửi
lá phiếu cho quý vị. Bưu phí được trả sẵn, quý vị không cần phải dán tem! Đa số các địa 
điểm bắt đầu gửi lá phiếu
khoảng 6 tuần trước Ngày Bầu cử.

5. Làm theo hướng dẫn để bỏ phiếu và gửi lại lá phiếu của quý vị khi quý vị nhận được qua 
đường bưu điện.

6. Theo dõi tình trạng lá phiếu của quý vị và xác nhận rằng lá phiếu đã được nhận và chấp 
nhận tại mnvotes.org. 
 
Tất cả các cử tri đủ điều kiện được khuyến khích Bỏ phiếu Từ Nhà, nhưng các điểm bỏ 
phiếu sẽ mở cửa vào Ngày Bầu cử cho những người cần hoặc muốn bỏ phiếu trực tiếp.
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