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Chào mừng quý vị đến với Sách Dành cho Cử tri đặc biệt cho Cuộc Bầu cử 
Tổng thống Sơ bộ năm 2016.
Mùa bầu cử tổng thống sơ bộ năm nay đã thu hút được sự chú ý cao độ của 
các cử tri và truyền thông trên cả nước —và giờ tới lượt chúng ta nói lên tiếng 
nói của mình.
Sách hướng dẫn này cung cấp các thông tin từ những ứng cử viên về thân thế 
và quan điểm của họ, cùng với thông tin liên hệ của chiến dịch vận động tranh 
cử của họ.
Quý vị có thể không biết rõ cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ của chúng tôi, bởi vì 
trong tám năm qua chúng ta không tổ chức cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ nào. 
Cuộc bầu cử sơ bộ được lập ra vào năm 1989 như là một Dự Luật Tiên Khởi 
đến Cơ Quan Lập Pháp của công dân. Cuộc bầu cử Tổng Thống Sơ Bộ là 
cuộc bầu cử duy nhất tại Tiểu bang Washington mà trong đó quý vị phải chọn 
một đảng chính trị.
Tiểu bang của chúng ta cũng có quy trình họp kín. Các đảng viên Đảng Dân 
Chủ đã chọn quy trình họp kín để phân bổ các đại biểu hội nghị quốc gia; Các 
đảng viên Đảng Cộng Hòa sẽ dùng kết quả của cuộc bầu cử sơ bộ này để 
phân bổ các đại biểu của họ.
Các ứng cử viên từ cả hai đảng sẽ xuất hiện trong lá phiếu sơ bộ của quý vị. 
Cần lưu ý rằng quý vị phải tuyên bố chọn đảng cho cuộc bầu cử sơ bộ mà 
quý vị tham gia bỏ phiếu. Bản tuyên bố, do các đảng viết, có trên phong bì gửi 
trả lại. Lá phiếu của quý vị không được tính nếu không có chữ ký và lựa chọn 
đảng của quý vị.
Chúng tôi kêu gọi tất cả các cử tri đã đăng ký của Washington tham gia vào 
cuộc bầu cử này. Chúng tôi đề nghị quý vị bỏ các lá phiếu vào thùng bỏ phiếu 
trước thời hạn ngày 24 tháng 5.

Giới thiệu

Mark Neary 
Phó Tổng Trưởng Tiểu bang

@secstatewa
/WashingtonStateElections
/WASecretaryofState
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Bỏ phiếu trong

Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ

Lá phiếu của quý vị sẽ không được tính trừ khi quý 
vị đánh dấu tuyên bố lựa chọn một đảng và ký tên.
Các cử tri Washington không cần tuyên bố lựa chọn chính đảng khi đăng ký bỏ phiếu. 

Chỉ đối với Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ, các đảng chính trị chính yêu cầu các cử tri đăng ký tuyên bố 
lựa chọn đảng cụ thể. Đối với năm 2016, cả hai đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ đã nộp bản tuyên bố lựa 
chọn đảng cho Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ. 

Quý vị phải ký tên vào bản tuyên bố lựa chọn đảng chính trị trong phong bì gửi lại lá phiếu. Bản tuyên bố đã 
ký tên phải khớp với đảng chính trị của ứng cử viên được bỏ phiếu của quý vị.

Lá phiếu của quý vị sẽ được gửi đi muộn nhất là vào 
ngày 6 tháng 5.

4 Bỏ phiếu cho một ứng cử viên từ đảng chính trị mà quý vị đánh dấu trong Bước 2.

Đánh dấu vào một ô 
lựa chọn đảng chính trị 
(bắt buộc). 

Ký tên và đề ngày tháng 
vào bản tuyên bố (bắt 
buộc).

Hãy đọc bản tuyên bố ghi 
trên phong bì gửi lại của 
quý vị. 

Làm theo các bước ghi trên tờ thông tin gửi kèm trong gói lá phiếu bầu cử 
của quý vị để gửi lại lá phiếu đã bầu của quý vị.

bỏ phiếu qua 
đường bưu điện
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Việt Nam được nói
Tất cả cử tri ở Tiểu Bang Washington có thể truy cập sách dành cho cử tri và đơn ghi danh cử tri bằng 
tiếng Việt trực tuyến tại vote.wa.gov. 
Nếu quý vị hoặc người nào quý vị biết cần trợ giúp ngôn ngữ, xin vui lòng gọi (800) 448-4881.

Kết quả Bầu cử
Tải về ứng dụng Kết quả Bầu cử trong cửa hàng ứng dụng ngay hôm nay! 
Tìm “WA State Election Results” (Kết quả Bầu cử Tiểu bang Washington) trong app store của Apple, 
Android, hay Windows.
Kết quả được công bố sau 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử và được cập nhật thường xuyên. 

Các Tiêu chuẩn Ghi danh Bỏ phiếu
Quý vị phải ít nhất 18 tuổi, là công dân Hoa Kỳ, là cư dân ở Tiểu Bang Washington, và không bị Sở Cải 
Huấn giám sát vì phạm trọng tội ở Tiểu Bang Washington.
Thời hạn ghi danh bỏ phiếu và cập nhật địa chỉ trực tuyến và qua thư đã hết. Nộp đơn đăng ký hoặc cập nhật 
địa chỉ của quý vị cho cuộc bầu cử tiếp theo tại vote.wa.gov.
Cử tri mới có thể đăng ký trực tiếp cho đến ngày 16 tháng 5 tại phòng bầu cử quận của quý vị.
Cử tri quân đội được miễn các thời hạn đăng ký.

Các lựa chọn tiếp cận bỏ phiếu
Các Định dạng khác của Sách dành cho cử tri
Sách dành cho cử tri bằng âm thanh và định dạng thuần chữ có sẵn tại vote.wa.gov, hoặc gọi số  
(800) 448-4881 để đăng ký nhận một bản trên đĩa CD hay USB.

Máy Tiếp Cận Bầu Cử
Hãy liên hệ với quận của quý vị để tìm máy tiếp cận bầu cử gần chỗ quý vị! Thông tin liên hệ cho mọi quận 
có ở trang 14-15 của quyển sách này.

Hỗ trợ Ngôn ngữ
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Mục Lục
Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ bộ ngày 24 tháng 5 năm 2016

? Ai đóng góp cho các chiến 
dịch?
Thông tin về những người đóng góp tài 
chính cho các ứng cử viên tổng thống 
sẵn có thông qua Ủy Ban Bầu Cử 
Liên Bang tại  
fec.gov hay (800) 424-9530.

Tìm một Thùng bỏ phiếu
Xác định vị trí thùng bỏ phiếu gần chỗ quý vị nhất bằng cách truy cập myvote.wa.gov. Có thể tìm các địa 
điểm bằng cách đăng nhập vào myvote.wa.gov, sau đó chọn “Drop Box & Voting Center Locations” (Các 
địa điểm Thùng bỏ phiếu & Trung tâm Bỏ phiếu). 

Các phát biểu của ứng cử viên được 
in chính xác như khi được nộp. Văn 
Phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang không 
tiến hành chỉnh sửa bất kỳ hình thức 
nào hoặc xác minh tính trung thực 
hoặc sự kiện của các phát biểu.Giới thiệu  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   2

Bầu cử tại Cuộc Bầu cử Tổng thống Sơ bộ     .    .   3
Thông tin Bổ sung cho Cử tri    .    .    .    .    .    .    .   4

Các Ứng cử viên Đảng Dân Chủ
Hillary Clinton     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   6
Bernie Sanders  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   7

Các Ứng cử viên Đảng Cộng Hòa
Ben Carson   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   8
Ted Cruz   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   9
John R. Kasich   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 10
Donald J. Trump .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 11

Bỏ phiếu tại Tiểu bang Washington   .    .    .    .    . 12
Bỏ phiếu Vinh danh Cựu chiến binh  .    .    .    .    . 13
Liên Lạc với Bộ Bầu Cử Quận của Quý Vị   .    . 14 

Liên hệ với các Đảng Chính trị
Washington State Democrats (Đảng 
Dân Chủ Tiểu bang Washington)
PO Box 4027 
Seattle, WA 98194 
(206) 583-0664 
info@wa-democrats.org 
wa-democrats.org

Washington State Republican Party 
(Đảng Cộng Hòa Tiểu bang 
Washington)
11811 NE 1st St, Ste A306 
Bellevue, WA 98005 
(425) 460-0570 
wagop@wsrp.org 
wsrp.org
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Ứng Cử Viên Tổng Thống
Đảng Dân Chủ

Thông tin liên hệ
(646) 854-1432
info@hillaryclinton.com
www.hillaryclinton.com

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Với tư cách là thượng nghị sĩ từ New York, Hillary đã mở rộng 
khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế cho những người 
ứng cứu và cựu binh của thảm họa ngày 11 tháng 9, và đã nỗ 
lực để đem lại sức sống mới cho các cộng đồng nông thôn.
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Từ việc vận động ủng hộ trẻ em khi còn là một luật sư trẻ đến 
việc bảo vệ quyền con người trên khắp thế giới với vai trò là 
Ngoại Trưởng, Hillary đã dành toàn bộ sự nghiệp của bà để 
đấu tranh cho quyền lợi của trẻ em và gia đình.
Giáo Dục
Khi còn là một sinh viên Luật tại đại học Yale, Hillary đã bảo 
vệ trẻ em khỏi lạm dụng, chống lại nạn phân biệt chủng tộc 
có hệ thống, và giúp đỡ về luật miễn phí cho những người 
không đủ khả năng chi trả.
Phục Vụ Cộng Đồng
Từ việc đấu tranh để mở rộng dịch vụ giáo dục cho những trẻ 
em nghèo nhất tiểu bang Arkansas đến việc giúp cung cấp 
bảo hiểm y tế cho 8 triệu trẻ em, Hillary đã dành toàn bộ đời 
mình để phục vụ người khác.

Lời Tuyên Bố
Tôi tham gia tranh cử tổng thống bởi vì tôi tin rằng chúng 
ta cần xóa bỏ tất cả những hàng rào ngăn cản người dân 
Mỹ đạt đến tiềm năng của mình. Điều quan trọng là giới tài 
phiệt ở Phố Wall không bao giờ còn có thể đe dọa tầng lớp 
lao động ở Main Street được nữa. Nhưng nước Mỹ không 
phải là một quốc gia chỉ có một vấn đề duy nhất, và chúng 
ta cần nhiều thứ hơn là một kế hoạch cho những ngân hàng 
lớn nhất. Tầng lớp trung lưu cần phải có thu nhập cao hơn. 
Chúng ta cần nhiều việc làm trả lương cao và không thể bị 
chuyển ra nước ngoài, đem lại phẩm giá và con đường đến 
tương lai tươi sáng hơn cho chúng ta. Chúng ta có thể tạo ra 
những việc làm tốt đó bằng cách phát huy những tiến bộ mà 
chúng ta đã có được dưới thời Tổng Thống Obama. Chúng ta 
hãy đầu tư mới cho ngành sản xuất, các doanh nghiệp nhỏ, 
nghiên cứu khoa học và tạo ra đủ năng lượng sạch để đáp 
ứng nhu cầu năng lượng cho mọi ngôi nhà trên nước Mỹ. 
Chúng ta hãy phá bỏ những rào cản khiến nhiều người phải 
đứng ngoài nền kinh tế của chúng ta, đặc biệt là phụ nữ. 
Chúng ta đã chờ đợi quá lâu để có dịch vụ giữ trẻ chất lượng 
cao, giá phải chăng, để được nghỉ phép có trả lương vì lý 
do gia đình và lý do y tế, và để được trả lương công bằng. 
Chúng ta hãy phá bỏ những hàng rào ngăn cản những người 
trẻ tuổi có được sự khởi đầu trong cuộc sống tốt nhất có thể. 
Chúng ta cần phải hỗ trợ những giáo viên giỏi và những ngôi 
trường tốt trong mọi khu vực mã bưu điện, khiến cho trường 
đại học và cao đẳng có giá phải chăng hơn, và giúp giảm 
gánh nặng nợ sinh viên. Chúng ta hãy tuyên chiến với nạn 
bạo lực có liên quan đến súng ở nước Mỹ. Chúng ta cũng 
phải đối mặt với thực tế của nạn phân biệt chủng tộc có hệ 
thống mà, hơn nửa thế kỷ sau khi Rosa Parks đã kiên định 
không đứng lên nhường ghế và Tiến sĩ King đã diễu hành và 
John Lewis đã đổ máu, vẫn đóng vai trò đáng kể trong việc 
xác định những ai có thể vươn lên ở nước Mỹ và những ai 
tụt lại phía sau. Chúng ta phải đầu tư vào những cộng đồng 
người da màu và cải cách các hệ thống tư pháp hình sự và 
nhập cư xập xệ của chúng ta. Chúng ta phải đảm bảo cơ hội, 
phẩm giá, và công lý cho mọi người dân Mỹ. 
Tương lai mà chúng ta mong muốn nằm trong tầm tay của 
chúng ta —chúng ta hãy cùng nhau xây dựng nó. 

Hillary

Clinton
Ứng cử viên Đảng Dân Chủ
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Ứng Cử Viên Tổng Thống
Đảng Dân Chủ

Thông tin liên hệ
(855) 423-7643
info@berniesanders.com
www.berniesanders.com

Bernie 

Sanders
Ứng cử viên Đảng Dân Chủ

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, Vermont, từ năm 2007 đến nay; Dân 
Biểu Hoa Kỳ, Vermont, từ năm 1991 đến 2007; Thị trưởng, 
Thành phố Burlington, từ năm 1981 đến 1989
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Trợ giảng đại học, Nhà văn hành nghề tự do, Nhà làm phim 
tư liệu, Thợ mộc
Giáo Dục
Đại học Brooklyn (Đã theo học); Đại học Chicago, A.B., 1964
Phục Vụ Cộng Đồng
Không nộp thông tin.

Lời Tuyên Bố
Tôi kêu gọi mọi người không chỉ đơn giản là ủng hộ chiến 
dịch tranh cử tổng thống của tôi, mà hãy tham gia vào hoạt 
động của hàng triệu người dân Mỹ đang đứng lên và tuyên 
bố lớn và rõ ràng rằng đất nước này cũng như chính phủ 
của chúng ta thuộc về tất cả chúng ta, và không chỉ là một ít 
người đóng góp vào chiến dịch vận động giàu có cùng những 
tập đoàn lớn. Theo tôi nghĩ, đây là cách duy nhất để giải 
quyết các thách thức lớn của chúng ta về kinh tế, chính trị, xã 
hội, chủng tộc và môi trường mà đất nước đang đối diện.
Qua các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng mà đất nước này 
trải qua, giờ không phải là lúc dành cho các chính kiến cũ kỹ 
không thay đổi của các tổ chức. Tôi sẽ ứng cử Tổng Thống 
để đấu tranh chống lại sự bất công về thu nhập, tạo ra hàng 
triệu việc làm, tăng mức lương, và cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe cho tất cả người dân Mỹ như là quyền con 
người. Cùng với tôi, hoạt động của chúng ta sẽ giúp các sinh 
viên vào học miễn phí tại các trường đại học công, chiếu đấu 
chống sự thay đổi khí hậu, cải cách hệ thống tư pháp hình sự 
kiệt quệ, đảm bảo trả lương công bằng, và khai hóa nền dân 
chủ của chúng ta từ những nhà tỷ phú đang mua các cuộc 
bầu cử của chúng ta.
Chúng ta cần một nền kinh tế và một hệ thống tư pháp dành 
cho mọi người dân Mỹ, không chỉ là những người chóp bu. 
Chúng ta cần một cuộc cách mạng chính trị đòi hỏi chính phủ 
đại diện cho tất cả chúng ta, không chỉ cho 1% người chóp 
bu. Cùng nhau, chúng ta có thể làm được tất cả.
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Ứng Cử Viên Tổng Thống
Đảng Cộng Hòa

Không có ảnh gửi

Ben Carson đã công khai tạm ngưng chiến 
dịch vận động của mình vào ngày 4 tháng 3, 
tuy nhiên ứng cử viên này không nộp đơn 
Hủy Bỏ Tranh Cử.
Ứng cử viên này không nộp lời phát biểu của ứng cử viên.

Ben

Carson
Ứng cử viên Đảng Cộng Hòa
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Ứng Cử Viên Tổng Thống
Đảng Cộng Hòa

Thông tin liên hệ
(713) 353-4330
ted@tedcruz.org
www.tedcruz.org

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Luật sư Cấp cao của Sở Tư Pháp tiểu bang Texas, Đối tác tại 
Morgan, Lewis & Bockius LLP, Giáo sư Kiêm nhiệm về Luật 
tại Trường Luật thuộc Đại học Texas, Giám đốc Văn phòng Kế 
hoạch Chính sách tại Ủy ban Thương mại Liên bang, Công 
tố viên phó tại Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, và là Cố vấn Chính sách 
Nội vụ của chiến dịch tranh cử tổng thống Bush-Cheney năm 
2000. Thư ký Luật cho Chủ tịch Pháp viện Rehnquist, Tối cao 
Pháp viện Hoa Kỳ và cho Chánh án Luttig, Tòa Thượng thẩm 
Hoa Kỳ khu vực Fourth Circuit.
Giáo Dục
Tiến sĩ Luật, Trường Luật Harvard. Cử nhân Chính sách 
Công, Đại học Princeton
Phục Vụ Cộng Đồng
Không nộp thông tin.

Lời Tuyên Bố
Ted Cruz đã chứng tỏ mình là một người đấu tranh nhiệt 
huyết và hiệu quả cho một chính quyền hạn chế, tăng trưởng 
kinh tế, và Hiến pháp.
Con đường đến với phục vụ cộng đồng của Ted lấy cảm 
hứng từ trải nghiệm trực tiếp của ông về hành trình tìm tự do 
và cơ hội tại nước Mỹ. Mẹ của Ted được sinh ra tại Delaware 
trong một gia đình lao động người Ai Len và Ý. Bà là người 
đầu tiên trong gia đình được học đại học. Cha của Ted chạy 
sang Hoa Kỳ vào năm 1957, sau khi bị tra tấn và cầm tù ở 
Cuba. Ngày nay. Ted đã và đang là một chiến sĩ đấu tranh 
không mệt mỏi cho tự do trong cả cuộc đời mình bởi vì gia 
đình ông hiểu rõ cảm giác của việc đánh mất tự do.
Khi làm Luật sư Cấp cao của Sở Tư Pháp tiểu bang Texas 
và khi hành nghề luật, Ted là tác giả của hơn 80 báo cáo tóm 
tắt cho Tối cao Pháp viện và đã 43 lần đứng ra biện hộ, bao 
gồm chín lần trước khi làm việc cho Tối cao Pháp viện, và đã 
có một loạt các chiến thắng ấn tượng chưa từng có ở tầm 
quốc gia bao gồm việc bảo vệ chủ quyền của Hoa Kỳ chống 
lại Liên Hợp Quốc và Tòa án Quốc tế, bảo vệ quyền giữ và 
mang theo súng trong Nội dung Tu chính Hiến pháp Lần thứ 
Hai của chúng ta, bảo vệ tính hợp hiến của đài kỷ niệm Mười 
Điều răn của Chúa tại Tòa nhà Quốc hội Tiểu bang Texas và 
những từ “under God” (theo Chúa) trong Lời Tuyên thệ Trung 
thành.
Trong Thượng Nghị Viện Hoa Kỳ, Ted đã dẫn đầu cuộc chiến 
bãi bỏ Obamacare, ngăn chặn sự ân xá trái luật và vi hiến của 
Tổng thống Obama, và bảo vệ sự sống, hôn nhân, Nội dung 
Tu chính Hiến pháp Lần thứ Nhất, Nội dung Tu chính Hiến 
pháp Lần thứ Hai, và toàn bộ Bản Tuyên ngôn Nhân quyền 
của chúng ta. Và quan trọng hơn cả, ông đã giữ lời hứa của 
mình là nói lên sự thật và làm những gì ông hứa sẽ làm.
Ted, vợ của ông là bà Heidi, hai người con gái của họ, và 
toàn thể gia đình ông đã có may mắn được sống trong Giấc 
mơ Mỹ — một ý tưởng rằng bất kỳ ai, thông qua nỗ lực và 
sự quyết tâm, có thể đạt được bất kỳ điều gì. Và ông cam kết 
đảm bảo rằng mọi gia đình đều có cơ hội đó. 

Ted

Cruz
Ứng cử viên Đảng Cộng Hòa
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Ứng Cử Viên Tổng Thống
Đảng Cộng Hòa

Thông tin liên hệ
(614) 972-8580
info@johnkasich.com
www.johnkasich.com

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Thống đốc bang Ohio, 2010-hiện tại; Hạ Nghị sĩ, Hạ Viện Hoa 
Kỳ, 1983-2000; Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ Viện Hoa Kỳ; 
Thượng Nghị sĩ, Thượng viện Tiểu bang Ohio, 1979-1983
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Chương trình “Heartland with John Kasich”, Bình luận viên 
trên kênh Fox News, 2001-2009; ba lần là tác giả sách bán 
chạy nhất của New York Times; Giám đốc Điều hành, Lehman 
Brothers, 2001-2008
Giáo Dục
Tốt nghiệp Đại học Ohio State, 1974
Phục Vụ Cộng Đồng
Chồng, cha, bạn, tín đồ, người lãnh đạo, người cách tân. 
John Kasich giữ rất nhiều vai trò. Xuyên suốt qua đó là cách 
tiếp cận cuộc sống trung thực, thẳng thắn, đáng tin cậy, kiên 
trì đã cho phép ông, hết lần này đến lần khác, làm những thứ 
mà mọi người cho là không thể.

Lời Tuyên Bố
John Kasich không phải là người chỉ biết phát biểu hay, ông 
là con người của hành động. Ứng cử viên tổng thống duy 
nhất biết cần làm những gì để tái cơ cấu lại hệ thống và nâng 
tầm nước Mỹ. Tại sao? Bởi vì ông đã từng làm được điều đó. 
Ở Washington DC ông là kiến trúc sư trưởng của bốn ngân 
sách cân bằng--diễn ra lần đầu tiên kể từ năm 1969 và chưa 
từng tái diễn kể từ đó. Với tư cách là thống đốc bang Ohio, 
ông đã xóa bỏ thâm hụt ngân sách lớn nhất trong lịch sử tiểu 
bang đồng thời cắt giảm thuế 5 tỷ đô la. Kết quả là Ohio đã 
trở thành một trong những tiểu bang tạo được việc làm nhiều 
nhất nước Mỹ. Là tổng thống, John Kasich sẵn sàng chuyển 
quyền lực, tiền bạc và ảnh hưởng lại cho nơi mà nó thuộc về 
-- là các tiểu bang.
Lớn lên ở McKees Rocks, Pennsylvania, một thành phố của 
tầng lớp lao động gần Pittsburgh, John Kasich hiểu được 
tầm quan trọng của dang tay giúp đỡ để tự lập, chứ không 
phải sự bố thí. Bằng việc phát triển nền kinh tế, ông đã cải 
thiện thành công dịch vụ chăm sóc cho những người mắc 
các chứng bệnh tâm thần, người nghiện, và những người 
lao động nghèo. Ông đã đấu tranh chống lại nạn buôn người 
và đã làm thay đổi căn bản cách Ohio tiếp cận các mối quan 
hệ giữa cảnh sát và cộng đồng. Một cách nhất quán, John 
Kasich đã rút khỏi quan điểm chính trị chia rẽ khiến chúng ta 
không đi đến đâu.
Nước Mỹ cần một người lãnh đạo có sức mạnh, khả năng 
và dũng khí để đoàn kết cả nước và làm cho đất nước chúng 
ta trở nên tốt đẹp hơn cho con cháu chúng ta. John Kasich 
chính là người lãnh đạo đó.

John R.

Kasich
Ứng cử viên Đảng Cộng Hòa
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Ứng Cử Viên Tổng Thống
Đảng Cộng Hòa

Thông tin liên hệ
(646) 736-1779 
clewandowski@donaldtrump.com 
www.donaldjtrump.com

Kinh Nghiệm Bầu Cử
Không có
Kinh Nghiệm Chuyên Nghiệp Khác
Nhà thầu xây dựng bất động sản, xây dựng sân golf, tác giả 
sách bán chạy nhất, người kinh doanh khách sạn, nhà sản 
xuất chương trình truyền hình, doanh nhân.
Giáo Dục
Tốt nghiệp trường Học viện Quân sự New York, tốt nghiệp 
trường Wharton, Đại học Pennsylvania, Philadelphia, 
Pennsylvania 
Phục Vụ Cộng Đồng
Lễ diễu hành Grand Marshall New York City vào Ngày Cựu 
Chiến Binh, Liên đoàn Thể thao Cảnh sát New York, United 
Way of New York City, cùng vô số những hoạt động từ thiện. 

Donald J. 

Trump
Ứng cử viên Đảng Cộng Hòa

Lời Tuyên Bố
Donald J. Trump muốn Làm Cho Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại. Ông tin 
rằng chúng ta cần tái thiết lập vị trí thuộc về chúng ta trên thế giới 
bằng cách lái chính phủ ra xa khỏi những nhóm lợi ích đặc biệt 
và tiến hành các chính sách giúp người dân kiếm được tiền, khôi 
phục lòng yêu nước và nâng cao vị thế của chúng ta trên thế giới.
Ngài Trump tin vào các thị trường tự do, tầm quan trọng của một 
gia đình vững mạnh, một văn hóa về Cuộc sống, một quân đội 
vững mạnh và trách nhiệm cao cả của đất nước chúng ta trong 
việc chăm sóc các cựu chiến binh và gia đình của họ.
Đất nước chúng ta đã nhận được sự phục vụ tồi của giới chính 
trị gia, những người đặt lợi ích bản thân lên trên lợi ích của Hoa 
Kỳ và các công dân. Ngài Trump muốn chấm dứt hoàn toàn ảnh 
hưởng xấu xa của những nhóm lợi ích đặc biệt.
Dưới chính quyền Trump, người Mỹ sẽ bắt đầu chiến thắng trở lại. 
Trung Quốc, Mexico, Nhật Bản và các quốc gia khác sẽ không còn 
có thể điều khiển các đồng nội tệ của họ để trục lợi cho các công 
dân của mình bằng cách gây tổn hạn đến các công dân của ta.
Chúng ta cần thương mại tự do và công bằng. Chúng ta phải khôi 
phục tính toàn vẹn của các đường biên giới quốc gia. Một quốc 
gia không thể tồn tại mà không có những đường biên giới vững 
vàng. Chúng ta sẽ hoan nghênh khách quốc tế, nhưng chúng ta 
phải xây dựng một bức tường để bảo vệ biên giới phía nam của 
chúng ta.
Gánh nặng thuế Liên bang làm cản trở tăng trưởng kinh tế và lấy 
đi quá nhiều từ những người Mỹ lao động chăm chỉ. Chúng ta 
phải giảm gánh nặng đó bằng cách giảm thuế suất, xóa bỏ những 
kẽ hở, và đơn giản hóa luật thuế.
Chúng ta phải đặc biệt chú ý đến việc sửa chữa cơ cấu thuế 
doanh nghiệp của chúng ta để tư bản và công việc sẽ quay trở 
lại với nước Mỹ. Chúng ta sẽ tái thiết lại quân đội, trả lại nền giáo 
dục cho phụ huynh và học sinh, làm cho giáo dục đại học có giá 
cả phải chăng hơn, và đảm bảo rằng chúng ta sửa chữa được hệ 
thống y tế bằng cách loại bỏ Obamacare và thay thế nó bằng các 
giải pháp thị trường tự do.
Chúng ta sẽ bảo vệ Nội dung Tu chỉnh Hiến pháp lần thứ Hai và 
bảo vệ quyền tự do tôn giáo cho tất cả mọi người. Cùng với nhau, 
chúng ta sẽ Làm Cho Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại.
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Bỏ phiếu trong

Tiểu bang Washington
QUÝ VỊ BẦU CỬ LẦN ĐẦU 
TẠI WASHINGTON?
Chào mừng quý vị đến với Washington! Là một cư dân hay cử tri 
mới tại tiểu bang, quý vị có thể ghi danh bỏ phiếu trực tuyến, qua 
đường bưu điện, trực tiếp, hoặc khi quý vị nhận được bằng lái xe 
mới hoặc thẻ chứng minh nhận dạng (ID) của tiểu bang tại Sở 
Cấp Phép.

Quý vị không được bầu cử tại nhiều tiểu bang. Hãy đảm bảo 
rằng quý vị đã hủy bất kỳ ghi danh bỏ phiếu nào trước đây trước 
khi quý vị đăng ký tại Washington. Quý vị không cần tuyên bố 
chọn đảng khi quý vị ghi danh bỏ phiếu tại Washington.

GHI DANH BỎ PHIẾU
Quý vị có thể đăng ký trực tiếp tại văn phòng bầu cử địa 

phương của quý vị hay trực tuyến tại myvote.wa.gov. 

NHẬN SÁCH DÀNH CHO CỬ TRI
Sách Dành Cho Cử tri là một công cụ giúp quý vị ra quyết định 
chín chắn về các ứng cử viên và các tiêu chuẩn để đánh giá. 
Sách được gửi đến mọi hộ gia đình tại Tiểu bang Washington 

và sẽ tới nơi trước khi lá phiếu của quý vị được gửi đến.

LÁ PHIẾU ĐƯỢC GỬI TỚI QUA ĐƯỜNG 
BƯU ĐIỆN

Lá phiếu của quý vị sẽ được gửi đi muộn nhất là vào ngày 6 
tháng 5. Máy Tiếp Cận Bỏ Phiếu (AVU) có sẵn tại các trung 
tâm bỏ phiếu. Cử tri quân đội và cử tri ở nước ngoài có 45 

ngày để gửi lại lá phiếu của mình.

BỎ PHIẾU QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN
Gửi lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện đến văn 

phòng kiểm phiếu quận hay bỏ phiếu vào trong một thùng bỏ 
phiếu ở địa phương không muộn hơn 8:00 tối vào Ngày Bầu 

cử. Để biết danh sách các thùng bỏ phiếu, hãy truy cập 
myvote.wa.gov.
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hoặc cài đặt ứng dụng điện thoại  
WA State Election Results

BỎ PHIẾU VINH DANH CỰU CHIẾN BINH

QUÝ VỊ CÓ THỂ THAM GIA THEO 3 BƯỚC ĐƠN GIẢN
Đăng tải câu chuyện 
của quý vị và một tấm 
hình

Truy cập trang web 
của chúng tôi
sos.wa.gov/elections/
honorveteran/

1 2 3

Quyền bỏ phiếu của chúng ta được bảo vệ bởi những người đàn ông và phụ nữ 
đặc biệt trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. Lúc này là cơ hội để quý vị cảm ơn họ vì 
sự cống hiến phục vụ của họ!
Văn Phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang kính mời quý vị ghi nhận các cựu chiến binh 
và lực lượng vũ trang hoạt động từ Tiểu Bang Washington bằng cách đăng tải câu 
chuyện cá nhân và hình ảnh. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một ghim cài áo để thể 
hiện niềm tự hào, tôn kính và lòng biết ơn đối với cựu chiến binh.

CHIA SẺ CÂU CHUYỆN CỦA QUÝ VỊ!  
SOS.WA.GOV/ELECTIONS/HONORVETERAN

Quý vị sẽ nhận được một 
ghim cài áo để đeo vào 
Ngày Bầu Cử
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Adams County
210 W Broadway, Ste 200 
Ritzville, WA 99169 
(509) 659-3249 
heidih@co.adams.wa.us

Asotin County
PO Box 129 
Asotin, WA 99402 
(509) 243-2084 
dmckay@co.asotin.wa.us

Benton County
PO Box 470 
Prosser, WA 99350 
(509) 736-3085 
elections@co.benton.wa.us

Chelan County
PO Box 4760 
Wenatchee, WA 98807 
(509) 667-6808 
elections.ballots@co.chelan.wa.us

Clallam County
223 E 4th St, Ste 1 
Port Angeles, WA 98362 
(360) 417-2221 
auditor@co.clallam.wa.us

Clark County
PO Box 8815 
Vancouver, WA 98666-8815 
(360) 397-2345 
elections@clark.wa.gov

Columbia County
341 E Main St, Ste 3 
Dayton, WA 99328 
(509) 382-4541 
sharon_richter@co.columbia.wa.us

Cowlitz County
207 4th Ave N, Rm 107 
Kelso, WA 98626-4124 
(360) 577-3005 
elections@co.cowlitz.wa.us

Douglas County
PO Box 456 
Waterville, WA 98858 
(509) 745-8527 
elections@co.douglas.wa.us

Ferry County
350 E Delaware Ave, Ste 2 
Republic, WA 99166 
(509) 775-5225 ext. 1139 
elections@co.ferry.wa.us

Franklin County
PO Box 1451 
Pasco, WA 99301 
(509) 545-3538 
elections@co.franklin.wa.us

Garfield County
PO Box 278 
Pomeroy, WA 99347-0278 
(509) 843-1411 
ddeal@co.garfield.wa.us

Grant County
PO Box 37 
Ephrata, WA 98823 
(509) 754-2011 ext 377 
elections@co.grant.wa.us

Grays Harbor County
100 W Broadway, Ste 2 
Montesano, WA 98563 
(360) 964-1556 
elections@co.grays-harbor.wa.us

Island County
PO Box 1410 
Coupeville, WA 98239 
(360) 679-7366 
elections@co.island.wa.us

Jefferson County
PO Box 563 
Port Townsend, WA 98368-0563 
(360) 385-9119 
elections@co.jefferson.wa.us

King County
919 SW Grady Way 
Renton, WA 98057 
(206) 296-8683 
elections@kingcounty.gov

Kitsap County
614 Division St, MS 31 
Port Orchard, WA 98366 
(360) 337-7128 
auditor@co.kitsap.wa.us

Kittitas County
205 W 5th Ave, Ste 105 
Ellensburg, WA 98926-2891 
(509) 962-7503 
elections@co.kittitas.wa.us

Klickitat County
205 S Columbus, Stop 2 
Goldendale, WA 98620 
(509) 773-4001 
voting@co.klickitat.wa.us

Liên Lạc với Bộ Bầu Cử Quận của Quý Vị
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Lewis County
PO Box 29 
Chehalis, WA 98532-0029 
(360) 740-1278 
elections@lewiscountywa.gov

Lincoln County
PO Box 28 
Davenport, WA 99122-0028 
(509) 725-4971 
sjohnston@co.lincoln.wa.us

Mason County
PO Box 400 
Shelton, WA 98584 
(360) 427-9670 ext 470 
elections@co.mason.wa.us

Okanogan County
PO Box 1010 
Okanogan, WA 98840-1010 
(509) 422-7240 
elections@co.okanogan.wa.us

Pacific County
PO Box 97 
South Bend, WA 98586 
(360) 875-9317 
jkidd@co.pacific.wa.us

Pend Oreille County
PO Box 5015 
Newport, WA 99156 
(509) 447-6472 
elections@pendoreille.org

Pierce County 
2501 S 35th St, Ste C 
Tacoma, WA 98409 
(253) 798-VOTE (8683) 
pcelections@co.pierce.wa.us

San Juan County
PO Box 638 
Friday Harbor, WA 98250-0638 
(360) 378-3357 
elections@sanjuanco.com

Skagit County
PO Box 1306 
Mount Vernon, WA 98273 
(360) 416-1702 
scelections@co.skagit.wa.us

Skamania County
PO Box 790 
Stevenson, WA 98648-0790 
(509) 427-3730 
elections@co.skamania.wa.us

Snohomish County
3000 Rockefeller Ave, MS 505 
Everett, WA 98201-4060 
(425) 388-3444 
elections@snoco.org

Spokane County
1033 W Gardner Ave 
Spokane, WA 99260 
(509) 477-2320 
elections@spokanecounty.org

Stevens County
215 S Oak St, Rm 106 
Colville, WA 99114-2836 
(509) 684-7514 
elections@co.stevens.wa.us

Thurston County
2000 Lakeridge Dr SW 
Olympia, WA 98502-6090 
(360) 786-5408 
elections@co.thurston.wa.us

Wahkiakum County
PO Box 543 
Cathlamet, WA 98612 
(360) 795-3219 
tischerd@co.wahkiakum.wa.us

Walla Walla County
PO Box 2176 
Walla Walla, WA 99362-0356 
(509) 524-2530 
elections@co.walla-walla.wa.us

Whatcom County
PO Box 398 
Bellingham, WA 98227-0398 
(360) 778-5102 
elections@co.whatcom.wa.us

Whitman County
PO Box 191 
Colfax, WA 99111 
(509) 397-5284 
elections@co.whitman.wa.us

Yakima County
PO Box 12570 
Yakima, WA 98909-2570 
(509) 574-1340 
iVote@co.yakima.wa.us

Liên Lạc với Bộ Bầu Cử Quận của Quý Vị
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