
Một Lá Phiếu Giới Hạn Là Gì 
 Một lá phiếu giới hạn chỉ chứa những cuộc tranh cử và những vấn đề chung cho nhiều 
khu vực bầu cử.Lá phiếu giới hạn cho phép những người gần đây đã thay đổi địa chỉ thường 
trú của họ bỏ phiếu trong một số cuộc tranh cử nhất định. 
 Người được quyền bỏ phiếu giới hạn có thể bỏ phiếu cho tất cả các cuộc tranh cử trên 
toàn tiểu bang và bất kỳ văn phòng quận nào có điểm chung giữa địa chỉ cũ và mới và/hoặc 
quận cư trú của họ. 
 
 

Thời gian bỏ lá phiếu giới hạn 
 Các cử tri chỉ có thể bỏ phiếu bằng cách sử dụng thủ tục bỏ phiếu giới hạn này trong thời gian 
bỏ phiếu sớm, từ Thứ Hai, ngày 24 tháng 10 năm 2022 đến thứ Sáu, ngày 4 tháng 11 năm 2022 cho cuộc 
Tổng tuyển cử ngày 8 tháng 11 năm 2022. 

• Đi bầu Trực tiếp: Một người chỉ có thể trực tiếp bỏ phiếu giới hạn tại địa điểm bỏ phiếu sớm 
chính. 

• Qua Thư: Nếu cử tri yêu cầu bỏ phiếu giới hạn qua đường bưu điện, cử tri phải hội đủ điều kiện 
theo Chương 82 của Bộ Luật để bỏ phiếu qua thư. Cử tri phải tuân theo tất cả các hướng dẫn về 
lá phiếu được yêu cầu qua đường bưu điện khi yêu cầu và gửi lại lá phiếu của họ qua đường bưu 
điện. Nếu Quý vị có thắc mắc, hãy gọi Văn phòng Quản lý Bầu cử Quận: 713.755.6965. 

 
Ai Là Người Hội Đủ Điều Kiện Để Sử Dụng Một Lá Phiếu 
Có Giới Hạn 

1. Các cử tri đã đăng ký và di chuyển trong cùng Quận nơi họ đăng ký: 
Quý vị có thể bỏ một lá phiếu đầy đủ theo thông tin chi tiết về khu bầu cử cũ của quý vị. Không 
cập nhật thông tin địa chỉ của Quý vị sẽ ảnh hưởng đến khả năng bỏ phiếu của quý vị trong các 
cuộc bầu cử trong tương lai. Quý vị sẽ có thể bỏ phiếu trong khu vực bầu cử mới của mình 30 
ngày sau khi Văn phòng Quản trị viên Bầu cử Quận Harris nhận được thông báo củaquý vị. 

2. Các cử tri đã đăng ký và chuyển đến cư trú tại một Quận khác ở Texas: 
Một cử tri đã đăng ký và chuyển từ quận mà họ đã đăng ký đến một quận cư trú mới ở Texas và 
đã không cập nhật đăng ký cử tri của họ trước thời hạn đăng ký và do đó sẽ không được đăng ký 
bỏ phiếu ở quận mới vào hoặc trước ngày 8 tháng 11 năm 2022 có thể đủ điều kiện bỏ “phiếu 
giới hạn” tại quận cư trú mới của họ trong cuộc Tổng tuyển cử ngày 8 tháng 11 năm 2022 sắp tới 
với các điều kiện sau: 

• Người muốn bỏ phiếu giới hạn sẽ đủ điều kiện bỏ phiếu ở quận cư trú cũ vào ngày bầu 
cử nếu vẫn cư trú ở đó; 

• Người muốn bỏ phiếu một lá phiếu giới hạn được đăng ký bỏ phiếu ở quận cư trú cũ tại 
thời điểm người đó (1) đề nghị bỏ phiếu ở quận cư trú mới hoặc (2) nộp đơn đăng ký ở 
quận mới; và 

• Đăng ký cử tri của người đó không có hiệu lực ở quận cư trú mới vào hoặc trước Ngày 
Bầu cử. 

LƯU Ý: Quý vị nên có kế hoạch cập nhật đăng ký cử tri của mình ở Quận mới của bạn càng sớm càng tốt. 
Việc không đăng ký tại quận cư trú mới của quý vị sẽ ảnh hưởng đến khả năng bỏ phiếu của quý vị trong 
các cuộc bầu cử trong tương lai.  
 


