Gấp và dán lại, hoặc sử dụng phong bì

Đơn Đăng ký dành cho Cử tri Tiểu bang Washington

Hướng dẫn
Sử dụng đơn này để đăng ký bỏ phiếu
hoặc cập nhật hồ sơ đăng ký hiện có.

đăng ký trực tuyến tại www.votewa.gov.

1 Thông tin cá nhân

Viết rõ bằng chữ in tất cả các thông tin bằng
bút đen hoặc xanh. Chữ ký của quý vị sẽ
được sử dụng để xác minh lá phiếu của quý
vị. Gửi đơn đã hoàn tất đến văn phòng bầu
cử tại quận của quý vị (địa chỉ ở mặt sau).

họ

Thời hạn
Đơn đăng ký này sẽ có hiệu lực cho cuộc bầu
cử kế tiếp nếu văn phòng bầu cử nhận được
không trễ hơn tám ngày trước ngày bầu cử.

tên

ngày sinh (tháng/ngày/năm)

Bỏ phiếu
Quý vị sẽ nhận được lá phiếu qua thư bưu
điện. Xin vui lòng liên lạc với văn phòng bầu
cử tại quận của quý vị để biết các lựa chọn
bầu cử dành cho người khuyết tật.

căn hộ số #

thành phố		

mã bưu điện

địa chỉ nhận thư, nếu khác

Thông tin Công khai
Tên dùng để đăng ký, địa chỉ, giới tính, và
ngày sinh của quý vị sẽ là thông tin công
khai khi quý vị đủ điều kiện bỏ phiếu.

số điện thoại (không bắt buộc)

thành phố

2

gấp làm đôi

Việc đăng ký hoặc từ chối đăng ký sẽ không
ảnh hưởng đến sự hỗ trợ mà cơ quan đó
cung cấp cho quý vị.
Nếu quý vị cho rằng có ai đó can thiệp vào
quyền đăng ký, hoặc quyền riêng tư của quý
vị về quyết định có đăng ký hay không, quý
vị có thể nộp đơn khiếu nại với Ban Bầu cử
Tiểu bang Washington.

Thông tin Liên lạc
Nếu quý vị cần trợ giúp để điền đơn này, xin
vui lòng liên lạc với Ban Bầu cử Tiểu bang
Washington.
trang web 	
điện thoại
email
gửi thư đến

www.votewa.gov
1 (800) 448-4881
elections@sos.wa.gov
PO Box 40229
Olympia, WA 98504-0229

Phần dành riêng cho văn phòng:Vietnamese
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A2 – Agency – CSD

tiểu bang và mã bưu điện
địa chỉ email (không bắt buộc)

Tiêu chuẩn
Nếu quý vị trả lời không, xin đừng hoàn thành đơn này.
có
không   Tôi là công dân Mỹ.
có
không  Tôi được ít nhất mười sáu tuổi và sẽ không bỏ phiếu trong cuộc bầu cử
đặc biệt hoặc tổng tuyển cử cho đến khi tôi đủ mười tám tuổi.

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

Việc cố ý cung cấp thông tin sai về bản thân
hoặc tiêu chuẩn đăng ký cử tri là trọng tội
loại C có thể bị phạt tù lên đến 5 năm, phạt
tiền lên đến $10,000, hoặc cả hai.

Văn phòng Phúc lợi của Chính phủ
Nếu quý vị nhận được đơn đăng ký này từ
văn phòng phúc lợi của chính phủ, nơi quý
vị nhận đơn sẽ được bảo mật.

giới tính

địa chỉ cư trú tại tiểu bang Washington		

Cử tri Tương lai
Nếu quý vị từ 16 tuổi trở lên, xin vui lòng sử
dụng mẫu đơn này để đăng ký. Quý vị sẽ
được tự động đăng ký bỏ phiếu khi quý vị đủ
điều kiện.

Lưu ý
Quý vị phải là công dân Hoa Kỳ để đăng ký
bỏ phiếu. Quý vị có thể đăng ký bỏ phiếu
nếu quý vị từ mười sáu tuổi trở lên. Quý vị có
thể bỏ phiếu nếu quý vị được ít nhất mười
tám tuổi trước cuộc tổng tuyển cử kế tiếp,
hoặc nếu quý vị được ít nhất mười tám tuổi
cho các cuộc bầu cử đặc biệt.

tên đệm

4

có

không	Tôi hiện đang phục vụ trong quân đội.

có

không

Bao gồm Lực lượng Vệ binh Quốc gia và Lực lượng Dự bị,
và vợ/chồng hoặc thân nhân sống xa nhà do phục vụ trong quân ngũ.

Tôi sống ngoài nước Mỹ.

Nhận dạng — Bằng lái xe, giấy phép lái xe, hoặc thẻ căn cước tiểu bang Washington

Nếu quý vị không có bằng lái xe, giấy phép lái xe, hoặc
thẻ căn cước tiểu bang Washington, quý vị có thể sử dụng
bốn số cuối của số An sinh Xã hội để đăng ký.

xxx-xx-

5 Thay đổi tên hoặc địa chỉ
Thông tin này sẽ được sử dụng để cập nhật hồ sơ đăng ký hiện có của quý vị, nếu phù hợp.
họ trước đây

tên

địa chỉ cư trú trước đây

thành phố

tên đệm
tiểu bang và mã bưu điện

6 Tuyên bố
Tôi tuyên bố rằng những thông tin trên đơn đăng ký cử tri này là đúng 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 kế tiếp
mà tôi bỏ phiếu, và tôi ít nhất được ít nhất mười sáu tuổi. Tôi không bị truất quyền bỏ phiếu theo
lệnh của tòa án và tôi hiện không thụ án giam giữ hoàn toàn dưới thẩm quyền của sở cải huấn đối
với một bản án trọng tội ở Washington, và tôi hiện không bị giam giữ vì bị kết án trọng tội cấp liên
bang hoặc ngoài tiểu bang.
ký tên
ở đây

ghi ngày
ký ở đây

return address:
PO Box 40229, Olympia, WA 98504-0229
cần dán
tem thư
(first class)

PO Box 40229
Olympia, WA 98504-0229

Xin vui lòng viết địa chỉ văn phòng bầu cử quận của quý vị dưới đây:

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

Douglas County
PO Box 853
Waterville, WA 98858
(509) 888-6402

King County
919 SW Grady Way
Renton, WA 98057
(206) 296-8683

Pacific County
PO Box 97
South Bend, WA 98586-0097
(360) 875-9317

Stevens County
215 S Oak St, Rm 106
Colville, WA 99114-2836
(509) 684-7514

Asotin County
PO Box 129
Asotin, WA 99402
(509) 243-2084

Ferry County
350 E Delaware Ave, Ste 2
Republic, WA 99166
(509) 775-5200

Kitsap County
614 Division St, MS 31
Port Orchard, WA 98366
(360) 337-7128

Pend Oreille County
PO Box 5015
Newport, WA 99156
(509) 447-6472

Thurston County
2000 Lakeridge Dr SW
Olympia, WA 98502-6090
(360) 786-5408

Benton County
PO Box 470
Prosser, WA 99350-0470
(509) 736-3085

Franklin County
PO Box 1451
Pasco, WA 99301
(509) 545-3538

Kittitas County
205 W 5th Ave, Ste 105
Ellensburg, WA 98926-2891
(509) 962-7503

Pierce County
2501 S 35th St, Ste C
Tacoma, WA 98409
(253) 798-VOTE

Wahkiakum County
PO Box 543
Cathlamet, WA 98612
(360) 795-3219

Chelan County
350 Orondo Ave Ste 306
Wenatchee, WA 98801-2885
(509) 667-6808

Garfield County
PO Box 278
Pomeroy, WA 99347-0278
(509) 843-1411

Klickitat County
205 S Columbus, Rm 203
Goldendale, WA 98620
(509) 773- 4001

San Juan County
PO Box 638
Friday Harbor, WA 98250-0638
(360) 378-3357

Walla Walla County
PO Box 2176
Walla Walla, WA 99362-0356
(509) 524-2530

Clallam County
223 E 4th St, Ste 1
Port Angeles, WA 98362
(360) 417-2221

Grant County
PO Box 37
Ephrata, WA 98823
(509) 754-2011 ext 2704

Lewis County
PO Box 29
Chehalis, WA 98532-0029
(360) 740-1164

Skagit County
PO Box 1306
Mount Vernon, WA 98273-1306
(360) 416-1702

Whatcom County
PO Box 369
Bellingham, WA 98227-0369
(360) 778-5102

Clark County
PO Box 8815
Vancouver, WA 98666-8815
(564) 397-2345

Grays Harbor County
100 W Broadway, Ste 2
Montesano, WA 98563
(360) 964-1556

Lincoln County
PO Box 28
Davenport, WA 99122-0028
(509) 725-4971

Skamania County
PO Box 790, Elections Dept
Stevenson, WA 98648-0790
(509) 427-3730

Whitman County
PO Box 191
Colfax, WA 99111
(509) 397-5284

Columbia County
341 E Main St, Ste 3
Dayton, WA 99328
(509) 382- 4541

Island County
PO Box 1410
Coupeville, WA 98239
(360) 678-8290

Mason County
PO Box 400
Shelton, WA 98584
(360) 427-9670 ext 469

Snohomish County
3000 Rockefeller Ave, MS 505
Everett, WA 98201-4060
(425) 388-3444

Yakima County
PO Box 12570
Yakima, WA 98909-2570
(509) 574-1340

Cowlitz County
207 4th Ave N, Rm 205
Kelso, WA 98626-4124
(360) 577-3005

Jefferson County
PO Box 563
Port Townsend, WA 98368-0563
(360) 385-9119

Okanogan County
PO Box 1010
Okanogan, WA 98840-1010
(509) 422-7240

Spokane County
1033 W Gardner Ave
Spokane, WA 99260
(509) 477-2320

WA State Elections Division
PO Box 40229
Olympia, WA 98504-0229
1 (800) 448-4881

gấp làm đôi

gấp làm đôi

Adams County
210 W Broadway, Ste 200
Ritzville, WA 99169
(509) 659-3249

