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Bỏ phiếu qua đường bưu điện! 
Phong bì đã được trả trước bưu phí được gửi kèm! 
Gửi lại lá phiếu của quý vị đến văn phòng bầu cử 
quận và lá phiếu phải được đóng dấu bưu điện đúng 
thời hạn, hoặc bỏ lá phiếu vào thùng phiếu tại địa 
phương không trễ hơn 8 giờ tối ngày bầu cử. Quý vị 
có thể xem danh sách các thùng phiếu và trung tâm 
bầu cử tại VoteWA.gov.

Nhận Tập sách Hướng dẫn Cử tri
Tập sách hướng dẫn cử tri được gửi qua đường 
bưu điện đến cho mọi hộ gia đình ở tiểu bang 
Washington cho cuộc Tổng tuyển cử. Tập sách này 
có thể hỗ trợ quý vị trong việc đưa ra những quyết 
định về các ứng cử viên và dự luật. Quý vi sẽ nhận 
được tập sách này trước khi nhận được lá phiếu. 
Quý vị có thể xem Hướng dẫn Cử tri Trực tuyến 
được cá nhân hóa tại VoteWA.gov.

Kiểm tra thùng thư của quý vị
Lá phiếu của quý vị sẽ được gửi 18 ngày trước ngày 
bầu cử. Các lá phiếu của cử tri trong quân đội và ở 
nước ngoài được gửi trước ngày bầu cử 45 ngày. 
Các trung tâm bầu cử ở các quận sẽ có các Máy 
Tiếp cận Bỏ phiếu (AVU) để trợ giúp quý vị.

Bỏ phiếu
Bỏ phiếu bằng cách đánh dấu vào các lựa chọn trên lá 
phiếu và ký tên vào phong bì gửi lại. Quý vị không cần 
phải bỏ phiếu cho tất cả các tranh cử trên lá phiếu.

Nếu quý vị không thể tự gửi lại lá phiếu của 
mình, xin quý vị hãy nhờ người mà quý vị  
tin cậy gửi lại lá phiếu thay cho quý vị.

Kiểm tra tình trạng lá phiếu của quý vị
Kiểm tra tình trạng lá phiếu của quý vị tại  
VoteWA.gov để xem văn phòng bầu cử tại quận  
của quý vị đã nhận được lá phiếu của quý vị chưa. 
 
 

Nhân viên bầu cử sẽ liên lạc với quý vị 
trước khi lá phiếu của quý vị được xử lý nếu:

• Phong bì gửi lại thiếu chữ ký của quý vị 
• Chữ ký trên phong bì gửi lại của quý vị  

không khớp với chữ ký trong hồ sơ đăng  
ký cử tri

Tiêu chuẩn
Quý vị phải đủ 18 tuổi trở lên, là công dân Hoa Kỳ, 
và là cư dân sống tại Washington, và không hoàn 
toàn bị giam giữ vì phạm trọng tội ở Washington, 
hoặc hiện đang bị giam giữ vì phạm trọng tội ở liên 
bang hoặc ngoài tiểu bang.

Đăng ký bỏ phiếu
Quý vị có thể đăng ký trực tuyến tại VoteWA.gov, 
qua đường bưu điện hoặc, hoặc trực tiếp đến văn 
phòng bầu cử tại quận của quý vị. 

Nếu quý vị 16 hoặc 17 tuổi, quý vị có thể đăng 
ký để trở thành Cử tri Tương lai và quý vị sẽ 
tự động được đăng ký bỏ phiếu khi quý vị đủ 
điều kiện.

Những ngày  
quan trọng

Các cuộc Bầu cử Năm 2023
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để biết thêm thông tin.

Chúng tôi đơn giản hóa và đảm 
bảo an toàn cho việc bỏ phiếu

Hướng dẫn Từng bước Bỏ phiếu

Ngày 14 
tháng 2 

Cuộc Bầu cử  
Đặc biệt 

Cuộc Bầu cử  
Đặc biệt 

Ngày 25 
tháng 4 

Cuộc Bầu 
cử Sơ bộ

Ngày 1 
tháng 8 

Bỏ phiếu lần đầu tiên ở Washington?
Chào mừng quý vị đến Washington! Quý vị có thể 
đăng ký hoặc cập nhật thông tin của quý vị trực 
tuyến tại VoteWA.gov, qua đường bưu điện, trực 
tiếp đến văn phòng, hoặc khi quý vị lấy bằng lái xe 
hoặc ID mới do tiểu bang cấp tại Sở Cấp Giấy phép 
(Department of Licensing).

Quý vị không thể bỏ phiếu ở nhiều tiểu bang. Hãy 
chắc chắn là quý vị đã hủy bỏ bất kỳ đăng ký 
cử tri nào trước đây trước khi quý vị đăng ký ở 
Washington. Quý vị không 
cần phải cho biết đảng 
chính trị khi quý vị đăng ký 
bỏ phiếu.

Cuộc Tổng 
tuyển cử

Ngày 7 
tháng 11 




