Đơn khiếu nại HAVA
Bất kỳ ai tin rằng một hành vi vi phạm Tiêu đề III của Luật trợ giúp Hoa Kỳ bầu phiếu
liên bang đã xảy ra, đang xảy ra, hoặc sắp xảy ra có thể nộp đơn khiếu nại với Văn
phòng Tổng thư ký tiểu bang. Tiêu đề III của Luật trợ giúp Hoa Kỳ bầu phiếu bao gồm:






Các tiêu chuẩn và yêu cầu cho thiết bị bầu phiếu
Các yêu cầu để cung cấp bầu phiếu tạm;
Các yêu cầu cho đăng tải thông tin bầu phiếu trong ngày bầu cử;
Các yêu cầu cho hệ thống đăng ký cử tri toàn tiểu bang; và
Các yêu cầu cho các cử tri đăng ký bằng thư tìn

Nếu khiếu nại của quí vị thuộc một trong các loại ở trên, quí vị có thể sử dụng đơn này
để nộp đơn khiếu nại với Văn phòng Tổng thư ký tiểu bang. Một lá thư có chứa thông
tin tương tự cũng được chấp nhận. Tất cả các khiếu nại phải được công chứng và nộp
với Văn phòng Tổng thư ký tiểu bang không trể hơn 30 ngày sau cuộc bầu cử được xác
nhận. Gửi khiếu nại tới:
Secretary of State, Elections Division
Post Office Box 40229
Olympia, WA 98504-0229
Tổng thư ký tiểu bang phải đưa ra quyệt định cuối cùng trong vòng 90 ngày kể từ ngày
nhận được khiếu nại. Cảm ơn quí vị đã dành thời gian để làm đơn khiếu nại này.
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Mô tả hành vi vi phạm
Vui lòng xác định:
1. Sự kiện hành vi vi phạm.
2. Các nhân chứng, nếu có, và thông tin liên lạc nếu quí vị có.
3. Ngày và giờ quí vị nhận thức hành vi vi phạm.
4. Địa điểm nơi xảy ra vi phạm.
5. Người chịu trách nhiệm hành vi vi phạm.
6. Các thông tin khác mà quí vị nghĩ rằng sẽ hữu ích trong việc giải quyết khiếu nại của
quí vị.

Nếu quí vị cần thêm chỗ trống để mô tả hành vi vi phạm, vui lòng đính kèm một trang
khác.
Tôi cam đoan rằng thông tin đã được cung cấp ở trên là sự thật và chính xác theo sự
hiểu biết của tôi.

Ký tên

ngày

Công chứng:
Đăng ký và tuyên thệ trước tôi
của

, 20

ngày
.

Công chứng
Ủy ban của tôi hết hạn vào:
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