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ID cử tri: 
Những gấy tờ cần mang theo khi đi bầu

1. Truy cập www.harrisvotes.com.
2. Nhấp vào Phiếu bầu mẫu. 
3. Nhập tên của bạn, địa chỉ của bạn hoặc Số Giấy chứng nhận Đăng ký 
 Cử tri của bạn. 

4. Đảm bảo thông tin cá nhân của bạn là chính xác, sau đó nhấp vào 
 “Lá phiếu mẫu” để xem lá phiếu của bạn giống như thế nào khi 
 bạn đi bầu.

BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐỂ XEM
LÁ PHIẾU CỤ THỂ CỦA 
BẠN TRỰC TUYẾN 

Những ngày Quan trọng Bạn có thể sử dụng một trong bảy hình thức ID có ảnh được liệt kê bên dưới. 

Bằng lái xe Texas 

Chứng chỉ Nhận 
dạng Bầu cử Texas 

hẻ Nhận dạng Cá nhân 
Texas do DPS cấp

Giấy phép Súng ngắn 
Texas do DPS cấp

Thẻ căn cước quân sự 
Hoa Kỳ có ảnh 
của người đó 

Hộ chiếu Hoa Kỳ (sách hoặc thẻ)

Giấy chứng nhận quốc tịch 
Hoa Kỳ có ảnh của người đó

NGÀY ĐẦU TIÊN ĐỂ NỘP ĐƠN XIN PHIẾU BẦU QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN NGÀY ĐẦU TIÊN ĐỂ NỘP ĐƠN XIN PHIẾU BẦU QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN 
SỬ DỤNG ĐƠN XIN PHIẾU BẦU QUA THƯ (ABBM) HOẶC ĐƠN XIN THẺ SỬ DỤNG ĐƠN XIN PHIẾU BẦU QUA THƯ (ABBM) HOẶC ĐƠN XIN THẺ 
BƯU ĐIỆN LIÊN BANG (FPCA).BƯU ĐIỆN LIÊN BANG (FPCA).
THỨ BẢY, NGÀY 1 THÁNG 1 NĂM 2022 
NGÀY CUỐI CÙNG ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐI BẦUNGÀY CUỐI CÙNG ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐI BẦU
THỨ BA, NGÀY 11 THÁNG 10, 2022
NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA BẦU CỬ SỚM BẰNG CÁCH ĐÍCHNGÀY ĐẦU TIÊN CỦA BẦU CỬ SỚM BẰNG CÁCH ĐÍCH
THÂN ĐẾN ĐỊA ĐIỂM BỎ PHIẾUTHÂN ĐẾN ĐỊA ĐIỂM BỎ PHIẾU
THỨ HAI, NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2022  
NGÀY CUỐI CÙNG ĐỂ NỘP ĐƠN XIN BỎ PHIẾU BẰNG THƯNGÀY CUỐI CÙNG ĐỂ NỘP ĐƠN XIN BỎ PHIẾU BẰNG THƯ  
THỨ SÁU, NGÀY 28 THÁNG 10, 2022

NGÀY CUỐI CÙNG BỎ PHIẾU SỚM BẰNG CÁCH ĐÍCHNGÀY CUỐI CÙNG BỎ PHIẾU SỚM BẰNG CÁCH ĐÍCH
THÂN ĐẾN ĐỊA ĐIỂM BỎ PHIẾUTHÂN ĐẾN ĐỊA ĐIỂM BỎ PHIẾU
THỨ SÁU, NGÀY 4 THÁNG 11, 2022

NGÀY CUỐI ĐỂ NỘP PHIẾU BẦU BẰNG THƯNGÀY CUỐI ĐỂ NỘP PHIẾU BẦU BẰNG THƯ
THỨ BA, NGÀY 8, THÁNG 11, 2022 (Ngày Bầu cử) lúc 7:00 p.m.

NGÀY CUỐI ĐỂ “ĐIỀU CHỈNH” PHIẾU BẦU TẠM THỜINGÀY CUỐI ĐỂ “ĐIỀU CHỈNH” PHIẾU BẦU TẠM THỜI
THỨ HAI, NGÀY 14, THÁNG 11, 2022

Ghi chú:
• ID có thể đã hết hạn đến bốn năm. 
• Người từ 70 tuổi trở lên có thể sử dụng ID hết hạn, bất kể ngày hết hạn. 
• Địa chỉ ID không nhất thiết phải khớp với địa chỉ đăng ký cử tri. 
• Tên trên giấy tờ tùy thân có ảnh phải khớp với thẻ đăng ký cử tri hoặc “về cơ bản giống nhau”. 
 Nếu các tên không khớp chính xác nhưng về cơ bản giống nhau, thì người bỏ phiếu sẽ ký đầu 
 vào ô cho một tên tương tự khi đăng nhập để bỏ phiếu.

Các cử tri đã đăng ký mà không có giấy tờ tùy thân có ảnh, những người không thể có ID một 
cách hợp lý, có thể ký vào mẫu và xuất trình bản gốc hoặc bản sao của một trong các tài liệu 
sau có tên và địa chỉ của cử tri để bỏ phiếu thông thường:
• Thẻ đăng ký cử tri Texas   • Giấy khai sinh có chứng thực
• Hóa đơn điện/nước hiện tại   • Bảng sao kê ngân hàng
• Chi phiếu của chính phủ trả   • Chi phiếu lương
• Bất kỳ tài liệu chính phủ nào khác, chẳng hạn như bằng lái xe ngoài tiểu bang hoặc bằng 
 lái xe hết hạn của Texas

Biểu mẫu mà cử tri đã đăng ký điền mà không có giấy tờ tùy thân có ảnh là “Tuyên bố của 
cử tri về trở ngại hoặc khó khăn hợp lý.” Người bỏ phiếu phải đánh dấu vào biểu mẫu một 
trong những lý do để không cung cấp giấy tờ tùy thân có ảnh sau đây:

 

Quấy rối cử tri 
• Các viên chức bầu cử không được chất vấn cử tri về việc sử dụng loại ID.
• Những người quan sát bầu cử không bao giờ được chất vấn một cử tri về các vấn đề liên
   quan đến ID của cử tri.
• Gọi cho Đường dây nóng Bảo vệ Bầu cử, 1.866.OUR VOTE (687.8683), nếu bạn gặp vấn đề.

• Thiếu phương tiện đi lại 
• Khuyết tật hoặc bệnh tật
• Lịch làm việc không cho phép
• Thiếu giấy khai sinh hoặc các giấy tờ khác cần 
   thiết để có được mẫu giấy tờ tùy thân có ảnh 
   được chấp nhận

• Trách nhiệm gia đình
• Giấy tờ tùy thân bị mất hoặc bị đánh cắp
• Mẫu giấy tờ tùy thân có ảnh được chấp nhận  
   đã đăng ký nhưng không nhận được.

NỘP ĐƠN XIN PHIẾU BẦU QUA THƯ
Bạn có thể đăng ký bỏ phiếu qua đường bưu điện, nếu bạn đã đăng 
ký bỏ phiếu và hội đủ một trong các tiêu chí sau:
n  Từ 65 tuổi trở lên trước Ngày bầu cử 
n  Sẽ ở bên ngoài Quận Harris trong TẤT CẢ Giai đoạn Bỏ phiếu Sớm 
 và vào Ngày Bầu cử 
n  Bị giam trong tù hoặc bị giữ trong viện tâm thần nhưng có đủ điều 
 kiện để bỏ phiếu
n  Bị khuyết tật, ốm đau hoặc tình trạng thể chất không cho phép 
 xuất hiện trực tiếp mà không cần trợ giúp cá nhân hoặc làm tổn 
 thương sức khỏe của bạn
n  Dự kiến sinh con trong vòng ba tuần trước hoặc sau Ngày bầu cử
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Làm cách nào để 
đăng ký đi bầu? 

Hãy là một cử tri Texas:
Các cách để bỏ phiếu

Bạn có biết?
The League of Women Voters đấu tranh cho quyền tự do bầu 
cử của TẤT CẢ mọi người. Dưới đây là các cách để thực hiện 
quyền bầu cử của bạn. Cho dù bạn chọn cách nào để bỏ phiếu, 
trước tiên hãy nhớ kiểm tra tình trạng đăng ký cử tri của bạn tại 
HarrisVotes.com. Bạn phải đăng ký trước khi có thể bỏ phiếu!

» BỎ PHIẾU QUA THƯ
Nếu bạn đã đăng ký bỏ phiếu qua thư. . .  
•  Phiếu bầu được gửi qua bưu điện từ 30 đến 45 ngày trước cuộc bầu cử hoặc 
 7 ngày sau khi văn phòng bầu cử quận nhận đơn. 
•  Chắc chắn rằng:
 • Đánh dấu lá phiếu của bạn bằng bút mực màu đen hoặc xanh dương; 
 • Đặt lá phiếu của bạn vào phong bì phiếu và niêm phong nó;
 • Đặt phong bì phiếu bầu vào phong bì của hãng vận chuyển;
 • Điền đầy đủ thông tin vào phong bì của hãng vận chuyển, niêm phong và ký tên vào 
  nắp của phong bì vận chuyển;
 • Chú ý đến các yêu cầu về căn cước cử tri.
• Gửi thư trong lá phiếu của bạn càng sớm càng tốt. Nó phải được nhận trước 7:00 tối vào 
   Ngày bầu cử.
• Mới: Theo dõi lá phiếu của bạn trực tuyến tại HarrisVotes.com.

Nếu bạn muốn gửi lá phiếu của mình qua đường bưu điện. . .
• Bạn có thể đích thân chuyển lá phiếu đã đánh dấu của mình đến văn phòng bầu cử quận 
 vào Ngày Bầu cử trong khi các phòng bỏ phiếu đang mở cửa. 
• Bạn phải xuất trình căn cước có ảnh của mình khi gửi phiếu bầu và ký tên vào một biểu mẫu.

» ĐI BẦU VÀO NGÀY BẦU CỬ 
• Bạn có thể bỏ phiếu sớm tại bất kỳ địa điểm bỏ phiếu nào trong Quận Harris.
• Tìm địa điểm bỏ phiếu tại VOTE411.org hoặc trên HarrisVotes.com.
• Nếu bạn bị khuyết tật, bạn có thể yêu cầu đi trước những cử tri khác trong hàng. 
• Nếu xếp hàng trước giờ đóng phiếu bầu, bạn phải được phép bỏ phiếu.

» ĐI BẦU VÀO NGÀY BẦU CỬ 
• Bạn có thể bỏ phiếu tại bất kỳ địa điểm bỏ phiếu nào trong Quận Harris.
• Tìm địa điểm bỏ phiếu tại VOTE411.org hoặc trên HarrisVotes.com.
• Nếu xếp hàng trước giờ đóng cửa phòng phiếu, bạn phải được phép bỏ phiếu.

» VĐI BẦU Ở NGOÀI PHÒNG PHIẾU
Nếu bạn không thể tự mình vào phòng bỏ phiếu nếu không có sự trợ giúp cá nhân hoặc có khả 
năng gây thương tích cho sức khỏe của bạn, bạn có thể yêu cầu nhân viên bầu cử mang lá phiếu 
đến xe của bạn.
• Sau khi bạn đánh dấu lá phiếu của mình, hãy đưa nó cho viên chức bầu cử hoặc giao nó cho 
 một người bạn đồng hành để bỏ vào thùng phiếu cho bạn.

» ĐI BẦU NGAY CẢ KHI  TÌNH TRẠNG CỬ TRI CỦA BẠN BỊ TREO
Bạn vẫn có thể bỏ phiếu nếu thẻ cử tri của bạn bị “treo.” “Cử tri bị treo” có nghĩa là viên 
chức đăng ký cử tri của quận cần xác nhận địa chỉ bầu cử của bạn.

» BỎ MỘT LÁ PHIẾU HẠN CHẾ NẾU BẠN ĐÃ DI CHUYỂN ĐẾN 
NƠI KHÁC NHƯNG CHƯA TÁI ĐĂNG KÝ
Nếu bạn đã chuyển đến một quận mới và không đăng ký lại ở quận mới trước thời hạn đăng ký, 
bạn có thể đủ điều kiện để bỏ  lá phiếu hạn chế ở quận mới của bạn. Một lá phiếu hạn chế là 
một lá phiếu cho phép bạn bỏ phiếu về các ứng cử viên và các vấn đề có trong lá phiếu cho cả 
quận cũ và quận mới của bạn, chẳng hạn như các cuộc tranh cử toàn tiểu bang và quốc gia. 

Mọi công dân muốn bầu cử phải được đăng ký tại quận cư trú của họ. 
Đăng ký là vĩnh viễn. Bạn không cần phải đăng ký trước mỗi cuộc 
bầu cử, nhưng bạn nên thông báo cho Cơ quan đăng ký cử tri nếu bạn 
thay đổi tên hoặc địa chỉ của mình hoặc không bỏ phiếu trong bốn năm 
qua. Hạn chót để đăng ký bỏ phiếu trong Cuộc Bầu cử ngày 8 tháng 11 
là ngày 11 tháng 10 năm 2022.

5 TIÊU CHUẨN ĐỂ ĐĂNG KÝ ĐI BẦU:
4 Bạn là công dân Mỹ và

4  Bạn ít nhất đã đủ 17 tuổi, 10 tháng (bạn phải đủ 18
  tuổi để bầu phiếu) và

4  Bạn phải là cư dân của Quân hạt Harris và

4  Bạn chưa từng bị một toà án tuyên bố là thiếu khả năng tâm
  trí để bỏ phiếu và

4  Bạn chưa hề bị kết án trọng tội. Nếu đã bị kết án trọng tội, 
  bạn vẫn có thể bỏ phiếu nếu đã thi hành mọi yêu cầu của bản án 
  hay đã được ân xá.

Đơn đăng ký cử tri có sẵn tại nhiều cơ quan nhà nước, tại các thư viện và 
trung tâm cộng đồng, hoặc gọi 713.755.6965. Bạn cũng có thể tải xuống và 
in một ứng dụng tại www.HarrisVotes.com. Đơn đăng ký phải được gửi trực 
tiếp đến nhân viên đăng ký cử tri hoặc gửi qua đường bưu điện.

VÔ GIA CƯ VẪN CÓ THỂ ĐI BẦU!
n  Những người đang trải qua tình trạng vô gia cư có thể đăng ký và bỏ phiếu ở 
Texas, miễn là họ đáp ứng năm tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả mọi người. 
n  Những người thường xuyên ở tại một nơi tạm trú có thể cung cấp địa chỉ của nơi 
tạm trú đó trên mẫu đăng ký cử tri của họ. 
n  Địa chỉ gửi thư của bạn không nhất thiết phải giống với địa chỉ cư trú. Người đăng 
ký có thể sử dụng bất kỳ địa chỉ nào mà họ có thể nhận thư. Hộp thư bưu điện, nơi trú 
ẩn, cơ quan giúp đỡ, nhà thờ hoặc địa chỉ của bạn bè hoặc người thân đều phù hợp.
n  Phải xuất trình một trong các mẫu giấy tờ tùy thân có ảnh (hoặc một trong các 
hình thức nhận dạng thay thế được chấp nhận) để bỏ phiếu.

ĐÃ TỪNG BỊ CAN ÁN? ĐÃ MÃN HẠN QUẢN CHẾ?
BẠN CÓ THỂ ĐI BẦU
n  Ở bang Texas, quyền bầu cử của bạn được khôi phục ngay sau khi mãn hạn tù, 
bao gồm cả việc tạm tha và quản chế, ngoài bất kỳ khoản tiền phạt/chi phí hoặc 
bồi thường nào. Bạn phải “mãn hạn quản chế” và đáp ứng năm tiêu chuẩn áp 
dụng cho tất cả các cử tri.
n  Để khôi phục quyền bầu cử, bạn phải đăng ký bỏ phiếu trước thời hạn bầu cử! 
Nếu bạn đã đăng ký bỏ phiếu trước khi bị kết án trọng tội, bạn sẽ phải đăng ký lại. 
n  Miễn là họ không ở trong tình trạng tạm tha hoặc quản chế và không bị phạt 
tiền liên quan đến một hành vi phạm tội khác, các cử tri đã đăng ký và đang bị 
giam trong nhà tù quận có thể bỏ phiếu. Họ có thể yêu cầu gửi Phiếu bầu qua Thư 
đến nhà tù nếu họ nghĩ rằng vẫn ở tù khi bầu cử được tổ chức hoặc, nếu có địa 
điểm bỏ phiếu tại nhà tù, họ có thể bỏ phiếu trực tiếp.

SINH VIÊN THEO HỌC CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG/ĐẠI HỌC 
NGOÀI QUẬN HARRIS CÓ THỂ BỎ PHIẾU
n  Sinh viên đã đăng ký bỏ phiếu tại địa chỉ của gia đình họ có hai lựa chọn:
  • 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)
  • Bỏ phiếu qua thư, nếu địa chỉ trường học của bạn nằm ngoài Quận Harris, 
   bằng cách yêu cầu và gửi lại Phiếu bầu qua Thư. 
n  Sinh viên cũng có thể đăng ký bỏ phiếu tại nơi họ theo học, sau đó họ sẽ tuân 
theo các hướng dẫn và lịch bầu cử địa phương để bỏ phiếu. (Đối với sinh viên đi 
học bên ngoài Texas: Bạn sẽ phải tuân theo luật và quy định của tiểu bang nơi 
bạn đang học. Hãy liên lạc với Văn phòng Tổng thư ký của tiểu bang đó hoặc cơ 
quan đăng ký cử tri địa phương để biết thêm thông tin.)
Gợi ý hữu ích: Nếu bạn đăng ký bỏ phiếu ở nơi bạn đi học, hãy kiểm tra trang web 
của tổ chức đăng ký cử tri quận để xác nhận rằng đơn đăng ký của bạn đã được xử 
lý và bạn đang ở trong cơ sở dữ liệu của những cử tri đã đăng ký.

CÁC THÀNH VIÊN QUẬN SỰ VÀ NGƯỜI MỸ
SỐNG Ở NƯỚC NGOÀI CÓ THỂ BỎ PHIẾU
n  Những cử tri đã đăng ký của Quận Harris tạm thời ở ngoài nước và muốn bỏ 
phiếu có thể hoàn tất Đơn đăng ký Thẻ Bưu điện Liên bang (FPCA) trực tuyến. 
Loại ứng dụng này được giới hạn ở:
 • Một thành viên của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ, vợ/chồng hoặc người phụ 
  thuộc của họ; 
 • Một thành viên của Thương Thuyền Hoa Kỳ, vợ/chồng hoặc người phụ 
  thuộc của họ; 
 • Một công dân Hoa Kỳ cư trú tại Quận Harris, Texas, nhưng tạm thời sống bên 
  ngoài các giới hạn lãnh thổ của Hoa Kỳ.

Vui lòng truy cập: www.HarrisVotes.com hoặc gọi 713.755.6965 để biết thêm thông
tin chi tiết.
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