Năng Lực & Trách
Nhiệm Liên Bang
Trừ Tổng Thống và Phó Tổng Thống, mọi viên chức liên bang được bầu chọn tại
Washington phải là cử tri đăng ký của tiểu bang. Chỉ những chức vụ liên bang
mới có yêu cầu về độ tuổi nhiều hơn là cử tri đăng ký.

Quốc hội
Thượng Viện và Hạ Viện Hoa Kỳ có trách nhiệm bình
đẳng về việc tuyên bố chiến tranh, duy trì lực lượng vũ
trang, đánh giá thuế, vay tiền, đúc tiền, điều hành thương
mại, và đề ra các luật và ngân sách cần thiết cho hoạt
động của chính phủ.
Dân Biểu Hoa Kỳ

Các dân biểu phải ít nhất 25 tuổi và là công dân Hoa Kỳ
trong ít nhất bảy năm. Các dân biểu không cần phải là
cử tri đăng ký trong khu vực của mình, nhưng phải là cử
tri đăng ký của tiểu bang. Dân biểu phục vụ trong nhiệm
kỳ hai năm.
Hạ Viện có 435 thành viên, tất cả đều xem xét bầu chọn
trong những năm chẵn. Mỗi tiểu bang có số thành viên
khác nhau dựa trên dân số. Sau Cuộc điều tra dân số
năm 2010, Washington được công nhận là Khu Vực
Quốc Hội Số thứ 10.

Năng Lực & Trách
Nhiệm Lập Pháp
Nhà lập pháp phải là những cử tri đăng ký trong khu vực của họ.

Cơ quan lập pháp
Nhà lập pháp đề xuất và ban hành chính sách công
cộng, đề ra ngân sách, và quy định việc thu thuế để hỗ trợ
chính phủ tiểu bang và địa phương.
Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang

Thượng nghị viện có 49 thành viên; một thành viên từ mỗi khu
vực lập pháp trong tiểu bang. Các thượng nghị sĩ được
bầu vào nhiệm kỳ bốn năm và gần một nửa thành viên của
Thượng Viện xem xét bầu chọn mỗi năm chẵn. Nhiệm vụ
duy nhất của Thượng Viện là xác nhận các cuộc hẹn của
thống đốc.
Dân Biểu Tiểu Bang

Hạ nghị viện có 98 thành viên; hai thành viên từ mỗi khu
vực lập pháp trong tiểu bang. Các dân biểu được bầu vào
nhiệm kỳ hai năm, vì vậy tổng số thành viên của Hạ Viện
xem xét bầu chọn mỗi năm chẵn.

Năng Lực & Trách
Nhiệm Tư Pháp

Thẩm phán Washington phi đảng phái. Các ứng cử viên tư pháp phải giữ vững
lập trường trong thi hành pháp luật ở Washington và không được có những phát
biểu như sự cam kết với các vấn đề pháp lý mà họ có thể gặp phải tại tòa án.
Thẩm phán phải là các cử tri đăng ký Washington.

Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Tiểu Bang
Tối Cao Pháp Viện Washington là hệ thống tòa án cao
nhất trong tiểu bang. Các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện
của tiểu bang xét xử các kháng cáo và quyết định những
vụ việc từ Tòa Phúc Thẩm hoặc hệ thống tòa án thấp
hơn khác. Chín thẩm phán được bầu chọn trên toàn tiểu
bang vào nhiệm kỳ sáu năm.

Thẩm Phán Tòa Phúc Thẩm
Các thẩm phán Tòa Phúc Thẩm xét xử các kháng cáo từ
Tòa Thượng Thẩm. Tổng cộng 22 thẩm phán phục vụ ba
phân khu đặt tại Seattle, Tacoma, và Spokane. Mỗi phân
khu được chia thành ba khu vực. Các thẩm phán Tòa
Phúc Thẩm phục vụ trong nhiệm kỳ sáu năm.

Thẩm Phán Tòa Thượng Thẩm
Tòa Thượng Thẩm xét xử các vụ án hình sự trọng tội, các
vấn đề dân sự, li hôn, các vụ việc thanh thiếu niên, và các
kháng cáo từ các cấp tòa án thấp hơn. Tòa Thượng Thẩm
do quận tổ chức thành 31 khu vực. Các thẩm phán Tòa
Thượng Thẩm phục vụ trong nhiệm kỳ bốn năm.

