
State Agency Form Đơn Ghi Danh Cử Tri Tiểu Bang Washington
Ghi danh trực tuyến tại  www.myvote.wa.gov

Hướng dẫn 

Nộp đơn để ghi danh hoặc từ chối ghi 
danh bỏ phiếu sẽ không ảnh hưởng đến 
mức trợ giúp mà quý vị sẽ được cung cấp 
bởi cơ quan này.

Dùng đơn này để ghi danh bỏ phiếu 
hoặc cập nhật hồ sơ ghi danh hiện có. 

Vui lòng viết rõ bằng chữ in tất cả các 
thông tin sử dụng viết mực đen hoặc xanh

Gửi qua đường bưu điện hoặc mang 
đơn đã hoàn tất này đến bộ bầu cử 
quận của quý vị. Các địa chỉ nằm ở 
trang kế.

Hạn chót
Đơn ghi danh này sẽ có hiệu lực cho cuộc 
bầu cử sắp tới nếu được đóng dấu bưu 
điện hoặc được chuyển giao không trễ hơn 
thứ Hai bốn tuần trước Ngày Bầu Cử.

Nếu quý vị đã lỡ thời hạn này, vui lòng liên 
lạc bộ bầu cử quận của quý vị. 

Bỏ phiếu
Quý vị sẽ nhận lá phiếu qua đường bưu 
điện. Liên lạc bộ bầu cử quận nếu quý vị 
muốn bỏ phiếu trực tiếp. 

Ðể biết thêm thông tin

trang mạng www.vote.wa.gov

gọi              1-800-448-4881

ghé đến        Washington State  
Elections Division  
(Phân Khu Bầu Cử Tiểu 
Bang Washington ) 
520 Union Ave. SE 
Olympia, WA 98501

họ     tên                                              tên lót

ngày sinh (tháng/ngày/năm)                                                          
 nam   nữ

địa chỉ cư trú (tại Washington)                                                                    số căn hộ 

thành phố                                                         mã vùng

địa chỉ thư tín (nếu khác với địa chỉ cư trú) 

thành phố        tiểu bang/ mã vùng

số điện thoại (tùy ý)   địa chỉ thư điện tử (tùy ý)

1 Thông tin cá nhân

Nếu quý vị đánh dấu không cho một trong các câu hỏi sau đây, xin đừng điền vào đơn này
 có   không  Tôi là công dân Hoa Kỳ 

 có   không  Tôi sẽ ít nhất 18 tuổi ngay cuộc bầu cử kế tiếp.

2 Tiêu chuẩn bỏ phiếu

  Tôi là thành viên trong Quân Lực (bao gồm Vệ Binh Quốc Gia và Lực Lượng Dự Bị; và
 vợ/chồng hoặc người phụ thuộc quân nhân sống xa nhà vì thi hành công vụ). 
 Tôi sống ngoài nước Hoa Kỳ. 

3 Tình trạng cử tri trong quân đội / sống ở nước ngoài 

Nếu quý vị không có bằng lái xe hoặc thẻ căn 
cước tiểu bang Washington, cung cấp bốn số 
cuối của số An Sinh Xã Hội của quý vị

x x x - x x -

4 Nhận dạng – Bằng lái xe / thẻ căn cước tiểu bang Washington

Nếu quý vị đã ghi danh và đang thay đổi tên hoặc địa chỉ, điền vào phần này (thông 
tin này sẽ được sử dụng để cập nhật hồ sơ ghi danh của quý vị)

họ trước đây tên                                   tên lót

địa chỉ cư trú trước đây  thành phố                              tiểu bang/ mã vùng

5 Ðơn ghi danh trước đây

ghi ngày  
ở đây

ký tên 
 ở đây

Tôi tuyên bố các thông tin trên đơn ghi danh cử tri này là sự thật.  Tôi là công dân Hoa Kỳ, 
tôi sẽ sống tại địa chỉ này ở Washington ít nhất ba mươi ngày ngay trước cuộc bầu cử sắp 
tới mà tôi sẽ bỏ phiếu, tôi sẽ ít nhất 18 tuổi khi tôi bỏ phiếu, tôi không bị loại bỏ quyền bỏ 
phiếu do lệnh của tòa án, và tôi không dưới sự giám sát của Sở Cải Huấn vì phạm trọng 
tội ở Washington. 

6 Tuyên thệ



cần dán 
tem hạng 

nhất

04/2013

gấp đôi

Agency:

gấp ở đây

gấp ở đây

Bảo đảm an toàn với băng keo

Washington State Elections Division
PO Box 40229
Olympia, WA 98504-0229

Thêm thông tin

Lưu ý
Nếu quý vị cố ý cung cấp sai thông tin trên đơn ghi danh cử 
tri này hoặc cố ý khai sai sự thật về tiêu chuẩn ghi danh cử 
tri của quý vị, quý vị sẽ phạm tội mức C, có thể bị phạt tù lên 
đến 5 năm, phạt tiền lên đến $10,000, hoặc cả hai.

Công bố công khai
Tên, địa chỉ, giới tính và ngày sinh của quý vị là thông tin công 
cộng.

Về quyền của quý vị
Nếu quý vị tin rằng người nào đó đã can thiệp vào quyền ghi 
danh hoặc từ chối ghi danh bỏ phiếu, quyền riêng tư trong 
việc quyết định ghi danh hoặc nộp đơn ghi danh bỏ phiếu, 
hoặc quyền chọn đảng chính trị riêng hoặc ưa thích chính trị 
khác của quý vị, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại với: 

Washington State Elections Division 
(Phân Khu Bầu Cử Tiểu Bang Washington)
PO Box 40229 
Olympia, WA 98504-0229

1-800-448-4881

gấp đôi


