Cuộc Bầu cử Đặc biệt Ngày 26 Tháng 4 năm 2022
Thông tin đăng ký cử tri và thông tin về cuộc bầu cử

Giám đốc, Julie Wise

Thông tin đăng ký cử tri

Lá phiếu thay thế

Điều kiện đăng ký

Xin quý vị vui lòng gọi Sở Bầu cử Quận King để nhận
lá phiếu thay thế nếu lá phiếu gốc của quý vị bị thất lạc,
bị hỏng, hoặc bị phá hoại.

Để đăng ký bỏ phiếu ở Washington, quý vị phải:
• Là công dân Hoa Kỳ
• Là cư dân hợp pháp ở Tiểu bang Washington

Trợ giúp

• Không bị truất quyền bỏ phiếu do lệnh của tòa án

Chúng tôi cung cấp trợ giúp đăng ký bỏ phiếu và thiết bị
bỏ phiếu dành cho người khuyết tật. Xin vui lòng liên lạc với
Sở Bầu cử Quận King để biết thêm thông tin.

• Hiện đang không thụ án giam giữ hoàn toàn theo thẩm
quyền của Sở Cải huấn vì bị kết án trọng tội ở Washington

Lịch họp của Hội đồng Kiểm phiếu

• Được ít nhất 18 tuổi vào Ngày Bầu cử

• Hiện đang không bị giam giữ vì bị kết án trọng tội ở tòa án
cấp liên bang hoặc ngoài tiểu bang

Cách đăng ký
Trực tuyến
Quý vị có thể đăng ký hoặc cập nhật hồ sơ trực tuyến tại
VoteWA.gov — quý vị sẽ cần Bằng Lái xe hoặc Thẻ Căn cước
do Tiểu bang Washington cấp. Xin đảm bảo rằng quý vị đăng
ký trực tuyến không trễ hơn hạn chót là ngày 18 tháng 4 cho
cuộc Bầu cử Đặc biệt Ngày 26 Tháng 4.
Qua đường bưu điện
Tải và in đơn đăng ký để đăng ký hoặc cập nhật hồ sơ đăng
ký của quý vị từ www.kingcounty.gov/elections/vietnamese
và gửi qua đường bưu điện đến văn phòng của chúng tôi
không trễ hơn ngày 18 tháng 4 cho cuộc Bầu cử Đặc biệt
Ngày 26 Tháng 4.
Trực tiếp đến văn phòng
Quý vị có thể đăng ký trực tiếp cho đến ngày 26 tháng 4,
Ngày Bầu cử tại một trung tâm bầu cử. Để biết thông tin về
địa điểm và giờ làm việc của các trung tâm bầu cử, xin vui
lòng truy cập www.kingcounty.gov/elections/vietnamese.

Giữ hồ sơ đăng ký cử tri của quý vị hiện hành
Cập nhật hồ sơ đăng ký của quý vị nếu quý vị đã chuyển nhà
hoặc thay đổi tên, hoặc nếu chữ ký của quý vị đã thay đổi.
Quý vị có thể cập nhật thông tin trực tuyến hoặc nộp một
đơn đăng ký cử tri mới không trễ hơn ngày 18 tháng 4 cho
cuộc Bầu cử Đặc biệt hoặc trực tiếp đến một trong những
trung tâm bầu cử của chúng tôi cho đến ngày 26 tháng 4,
Ngày Bầu cử. Thông tin về các trung tâm bầu cử có trên
trang web của Sở Bầu cử Quận King.

Thông tin lá phiếu
Vào Thứ Ba, ngày 26 tháng 4 năm 2022, tại Quận King,
Washington, cuộc Bầu cử Đặc biệt sẽ được thực hiện
hoàn toàn qua đường bưu điện.

Để đáp ứng các yêu cầu theo luật định liên quan đến việc
kiểm phiếu cho cuộc bầu cử và để làm phù hợp với lịch trình
của các thành viên nhiều nhất có thể, sau đây là lịch họp của
Hội đồng Kiểm phiếu:
Ngày 5 tháng 5, 2:00 chiều
Cuộc họp Đầu tiên/Cuối cùng Sau cuộc Bầu cử
Sở Bầu cử Quận King
Ngày 6 tháng 5, 1:00 chiều
Cuộc họp Chứng nhận cuộc Bầu cử
Sở Bầu cử Quận King
Buổi kiểm tra tính logic và độ chính xác của thiết bị đếm phiếu
sẽ được tổ chức tại Sở Bầu cử Quận King vào ngày 12 tháng 4
năm 2022 vào lúc 1:00 chiều.
Sở Bầu cử Quận King tọa lạc tại 919 SW Grady Way, Renton,
WA 98057. Công chúng được mời tham dự tất cả các cuộc
họp của hội đồng kiểm phiếu và các buổi kiểm tra tính logic
và độ chính xác.

Thông tin liên lạc
Điện thoại:

206-296-VOTE (8683)
1-800-325-6165
TTY Relay: 711

Email:

elections@kingcounty.gov

Trang web:

kingcounty.gov/elections/vietnamese

Qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến
văn phòng:
919 SW Grady Way
Renton, WA 98057

