
 

 

                        

 

STUDENTS WHO ATTEND COLLEGE OUTSIDE OF HARRIS COUNTY 

CAN VOTE! 
SINH VIÊN THEO HỌC ĐẠI HỌC NGOÀI PHẠM VI QUẬN HẠT HARRIS 

VẪN CÓ THỂ ĐI BẦU! 
 
 
 

I am a student who is registered to vote at my family’s address, but will 
be on campus during the Election Season. Can I vote? 

 

Tôi là một sinh viên đã đăng ký bỏ phiếu tại địa chỉ của gia đình tôi, 

nhưng sẽ ở trong khuôn viên trường đại học trong Mùa Bầu cử. Tôi có 

thể bỏ phiếu không? 

 
Yes! You have two options for how to vote. You can: 

 1) Return home to vote on Election Day or during the Early Voting 
period (there are weekend hours for Early Voting) 

 

Có! Bạn có hai lựa chọn về cách bỏ phiếu. Bạn có thể:  
1) Trở về nhà để bỏ phiếu vào Ngày Bầu cử hoặc trong Thời gian Bỏ phiếu Sớm 

(có các giờ cuối tuần cho Bỏ phiếu Sớm) 

 
                  Early Voting Dates and Hours of Operation  
                                • October 18-23: 7 a.m. - 7 p.m.  
                                • October 24: 12 noon - 7 p.m.  
                                • October 25-27: 7 a.m. - 7 p.m.  
                                • October 28: 7 a.m. to 10:00 p.m. 

[Extended hours voting options at select locations, 
TBD]  



                                • October 29: 7:00am - 7 p.m.  
 

Ngày bỏ phiếu sớm và giờ làm việc 
 • Ngày 18-23 tháng 10: 7 giờ sáng - 7 giờ tối  
• Ngày 24 tháng 10: 12 giờ trưa - 7 giờ tối.  

• Ngày 25-27 tháng 10: 7 giờ sáng - 7 giờ tối  
• Ngày 28 tháng 10: 7 giờ sáng đến 10 giờ tối  

[Lựa chọn bỏ phiếu trong giờ kéo dài tại các địa điểm được chọn, Thông báo sau]  
• Ngày 29 tháng 10: 7:00 sáng - 7 giờ tối. 

 
2)  Vote by mail, If your school address is outside Harris County.    

         Click here  for instructions on requesting and returning a Ballot by    

Mail.  
 
2) Bỏ phiếu qua đường bưu điện, Nếu địa chỉ trường học của bạn nằm ngoài 

Quận Harris. Bấm vào đây để xem hướng dẫn về cách yêu cầu và gửi lại 

Phiếu bầu qua đường bưu điện. 

 
 

[Maureen use this link:  https://www.harrisvotes.com/VotingInfo?lang=en-US#VoteByMail] 

 


