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Trực tuyến 
Quý vị có thể sử dụng Căn cước (ID) hoặc Bằng Lái 
xe do Tiểu bang Washington cấp để đăng ký  
bỏ phiếu trực tuyến trên trang web VoteWA.gov.

Trực tiếp đến văn phòng
Quý vị có thể tìm địa chỉ Văn phòng Bầu cử Quận 
của quý vị trên trang web sos.wa.gov/elections, 
sau đó trực tiếp đến văn phòng vào giờ làm việc để 
đăng ký bỏ phiếu.

Qua đường bưu điện 
Quý vị có thể yêu cầu đơn đăng ký cử tri được gửi 
qua đường bưu điện đến cho quý vị bằng cách truy 
cập vào sos.wa.gov/elections hoặc gọi đến số 
1 (800) 448-4881. Quý vị có thể gửi lại đơn đó qua 
đường bưu điện hoặc trực tiếp mang đơn đến Văn 
phòng Bầu cử Quận của quý vị.

Các Điều kiện để Đăng ký Cử tri

Khôi phục Quyền Bỏ phiếu

Cách Đăng ký Bỏ phiếu

Công dân Hoa Kỳ
Quý vị phải là công dân Hoa Kỳ.

Cư dân hợp pháp của Tiểu bang 
Washington
Quý vị phải thiết lập một địa chỉ cư trú ít nhất 
30 ngày trước ngày bầu cử.

Ít nhất 18 tuổi
Nếu quý vị 16 hoặc 17 tuổi, quý vị có  
thể đăng ký làm Cử tri Tương lai và sẽ 
được tự động đăng ký bỏ phiếu khi đủ 
tiêu chuẩn.

Không bị mất tư cách bỏ phiếu 
theo lệnh của tòa án
Chỉ có Thẩm phán Tòa Thượng thẩm mới có 
thể tuyên bố quý vị không thể bỏ phiếu do 
không đủ năng lực về tâm thần.

Không bị giam giữ hoàn toàn vì 
bị kết án phạm trọng tội ở tiểu 
bang Washington
Quyền bỏ phiếu của quý vị sẽ được khôi phục 
miễn là quý vị không còn phải chấp hành bản 
án bị giam giữ hoàn toàn trong tù với Sở Cải 
huấn (DOC) Tiểu bang Washington hoặc hiện 
đang bị giam giữ vì bị kết án phạm trọng tội 
ở tòa án liên bang hoặc ngoài tiểu bang. Sau 
khi quyền bỏ phiếu của quý vị được khôi phục, 
quý vị có thể đăng ký bỏ phiếu lại.

Sau khi quyền bỏ phiếu của quý vị được khôi phục, 
quý vị phải đăng ký bỏ phiếu nếu muốn nhận được 
lá phiếu. Nếu quý vị đã đăng ký bỏ phiếu trước 
đây, quý vị phải đăng ký bỏ phiếu lại.

Khi nào quyền bỏ phiếu được khôi phục
Nếu quý vị bị kết án phạm trọng tội tại tòa án Tiểu 
bang Washington, quyền bỏ phiếu của quý vị sẽ tự 
động được khôi phục sau khi quý vị không còn phải 
chấp hành bản án bị giam giữ hoàn toàn trong tù.

Nếu quý vị bị kết án phạm trọng tội tại tòa án tiểu 
bang khác hoặc tòa án liên bang, quyền bỏ phiếu 
của quý vị sẽ tự động được khôi phục, miễn là quý vị 
không còn phải chấp hành bản án bị giam giữ hoàn 
toàn trong tù.

Quý vị không bị mất quyền bỏ phiếu nếu bị kết án 
phạm tội nhẹ hoặc bị kết án tại tòa án vị thành niên.

Theo Thẩm quyền của Sở Cải huấn
Chỉ những người bị giam giữ hoàn toàn vì bị kết án 
phạm trọng tội mới không hội đủ điều kiện bỏ phiếu.

Nếu quý vị có thắc mắc về tình trạng của mình với  
Sở Cải huấn, xin vui lòng gọi  

1 (800) 430-9674

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ trong việc 
đăng ký cử tri và bỏ phiếu cho những 
người gặp khó khăn. Xin vui lòng gọi 

 1 (800) 448-4881 để biết thêm thông tin.


