
 

Truy cập https://www.advancingjustice-aajc.org/election2022 để biết thông tin về cách tìm câu trả lời cho 
những câu hỏi này! Bạn cũng có thể gọi 1-888-API-VOTE (1-888-274-863) nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc bỏ phiếu, 
bất kể lớn hay nhỏ. Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp trước, vào và sau Ngày Bầu cử. 

Danh Sách Kiểm Tra Sự Sẵn Sàng Của Cử Tri 
Bạn Đã Đăng Ký Bỏ Phiếu Trước Đây Chưa? 

Có 
♦ Xác nhận rằng bạn vẫn đăng ký tại nơi bạn đang 

sống (nếu không, hãy đăng ký lại ngay hôm nay) 
♦ Xác nhận rằng bạn đã đăng ký tại đúng địa chỉ (nếu 

không, hãy cập nhật đăng ký của bạn) 

Không 
♦ Đăng ký ngay hôm nay! 
♦ Hãy đảm bảo rằng bạn có các giấy 

tờ cần thiết để đăng ký 

Bỏ Phiếu Qua Thư 
Bạn đã yêu cầu để nhận một phiếu bầu qua thư hay chưa? 

Có 
♦ Theo dõi lá phiếu của bạn 
♦ Lập kế hoạch hành động nếu bạn không nhận được 

phiếu bầu hoặc không nhận được nó kịp thời để 
biểu quyết 

♦ Gửi lại trước hạn chót 

Không 
♦ Nếu bạn muốn yêu cầu để nhận 

một phiếu bầu qua thư, có thể 
vẫn còn thời gian để làm như 
vậy. 

Gửi lại phiếu bầu qua thư của bạn 
♦ Hãy đảm bảo rằng bạn hoàn thành tất cả các phân mục và đính kèm bất kỳ giấy tờ văn bản nào 

khác được yêu cầu  
♦ Nếu bạn muốn thả phiếu bầu qua thư của mình rồi đi, hãy kiểm tra xem bạn có thể làm như vậy 

không và tìm hiểu những địa điểm có thể thực hiện điều này 
♦ Nếu bạn định sử dụng USPS để gửi lại phiếu bầu của mình qua đường bưu chính, hãy thực hiện 

sớm việc này! 
o Chậm nhất, hãy gửi lại phiếu bầu ít nhất một tuần trước Ngày bầu cử. 

Bỏ Phiếu Trực Tiếp: Bạn có biết… 
♦ Địa điểm bỏ phiếu của bạn ở đâu?  
♦ Những lựa chọn cho địa điểm bỏ phiếu sớm của bạn ở đâu? Ngày giờ địa điểm bỏ phiếu của bạn 

mở cửa?  
♦ Bạn sẽ cần những giấy tờ gì, chẳng hạn như giấy tờ tùy thân có ảnh? 
♦ Vị trí hòm bỏ phiếu của bạn ở đâu?  
♦ Địa phận của bạn có cung cấp hỗ trợ về ngôn ngữ hay không và bằng những ngôn ngữ nào? 
♦ Người phiên dịch của bạn sẽ là ai nếu bạn cần hỗ trợ ngôn ngữ? 
♦ Làm thế nào bạn đến được địa điểm bỏ phiếu? 

https://www.advancingjustice-aajc.org/election2022


Truy cập [trang web bầu cử AAJC] để biết thêm thông tin hoặc gọi cho chúng tôi theo số 1-888-API-
VOTE (1-888-274-8683) để được nhận trợ giúp bằng tiếng Anh, Quan Thoại (普通話), Quảng Đông (
廣東話), Hàn Quốc (한국어), Tiếng Việt (tiếng Việt), Tagalog, Urdu (����), Hindi (ि◌हंद�) và tiếng 

Bengali/Bangla (বাংলা) nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc bỏ phiếu, dù lớn hay nhỏ. Chúng tôi sẵn 
sàng hỗ trợ trước, vào và sau Ngày Bầu Cử. 

 

 
 

 

Hãy nhớ rằng, bạn có quyền: 
♦ Bỏ phiếu mà không bị người khác đe dọa hoặc phân biệt đối xử 
♦ Mang theo một người tùy thích để giúp bạn bỏ phiếu trong 

phòng bỏ phiếu nếu bạn gặp khó khăn với tiếng Anh hoặc bị 
khuyết tật 

♦ Bỏ phiếu nếu bạn đang xếp hàng thì cuộc bầu cử kết thúc 

 


