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Mở cửa vào các ngày trong tuần
8:30 sáng – 4:30 chiều

Kết nối với chúng tôi qua mạng xã hội

Hỗ trợ bỏ phiếu

Trung tâm Bầu cử có các thiết bị hỗ trợ cho những người
gặp khó khăn trong việc hoàn thành lá phiếu được gửi
qua đường bưu điện. Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc
bỏ phiếu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 206296-VOTE (8683).

Tài liệu bỏ phiếu bằng các ngôn ngữ khác
Ngoài tiếng Anh, Sở Bầu cử Quận King cũng cung cấp
lá phiếu và tất cả các tài liệu bỏ phiếu bằng tiếng Trung
Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Việt.
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để yêu cầu tài liệu
bỏ phiếu bằng một trong những ngôn ngữ này.

Hướng dẫn

Bỏ phiếu ở Quận King

Ai có thể đăng ký bỏ phiếu

Quý vị phải là công dân Hoa Kỳ, cư dân hợp pháp ở tiểu bang Washington, ít nhất 16
tuổi, không bị truất quyền bỏ phiếu theo lệnh của tòa án, và hiện không bị giam giữ vì
bị kết án phạm trọng tội.
Công dân 16 và 17 tuổi có thể đăng ký bỏ phiếu sớm và sẽ bắt đầu tự động nhận lá
phiếu khi đủ điều kiện bỏ phiếu.
Kể từ tháng 1 năm 2022, quyền bỏ phiếu được khôi phục ngay sau khi ra tù vì
bị kết án phạm trọng tội - bất kể quý vị có bị giám sát ở cộng đồng hay không.
Những người có tiền án phạm trọng tội chỉ cần đăng ký bỏ phiếu sau khi ra tù.
Những công dân 17 tuổi mà sẽ đủ 18 tuổi trước cuộc Tổng tuyển cử có thể bỏ
phiếu trong cuộc Bầu cử Sơ bộ. Nếu đăng ký trước để bỏ phiếu, những công
dân 17 tuổi đủ điều kiện sẽ tự động nhận được lá phiếu cho cuộc bầu cử đầu
tiên mà họ đủ điều kiện bỏ phiếu.

Nhận lá phiếu

Sau khi quý vị đã đăng ký bỏ phiếu, chúng tôi sẽ gửi lá phiếu đến địa chỉ nhận thư
của quý vị khoảng ba tuần trước cuộc bầu cử kế tiếp. Lá phiếu được gửi đi sớm hơn
cho các cử tri trong quân đội và ở nước ngoài.

Tìm hiểu về nội dung lá phiếu

Trước mỗi cuộc bầu cử, quý vị cũng sẽ nhận được một tập sách hướng dẫn cử tri bao
gồm các tuyên bố và thông tin liên lạc của ứng cử viên và thông tin về các dự luật lá
phiếu.
Quý vị cũng có thể truy cập kingcounty.gov/elections/my-voter-information-vi để tạo
một hướng dẫn cử tri dành riêng cho quý vị mà sẽ chỉ có các tranh cử và dự luật mà
quý vị đủ điều kiện bỏ phiếu.

Thực hiện lựa chọn trên lá phiếu

Sử dụng bút màu bất kỳ để tô vào hình bầu dục bên cạnh lựa chọn của quý vị
cho mỗi tranh cử. Nếu quý vị muốn thay đổi lựa chọn, quý vị chỉ cần gạch ngang
qua toàn bộ lựa chọn cũ, bao gồm cả hình bầu dục, và tô kín hình bầu dục bên
cạnh lựa chọn mới. Mặc dù chúng tôi khuyến khích quý vị bỏ phiếu cho toàn bộ lá
phiếu của mình, nhưng quý vị có thể bỏ qua bất kỳ tranh cử nào mà quý vị muốn
và chúng tôi sẽ chỉ đếm những tranh cử mà quý vị đã bỏ phiếu.

Ký tên vào phong bì gửi lại

Để lá phiếu của quý vị được đếm, quý vị phải ký tên vào tuyên thệ trên phong bì
gửi lại và chữ ký đó phải khớp với chữ ký có trong hồ sơ đăng ký cử tri của quý vị.
Chữ ký của quý vị không cần phải viết bằng chữ thảo hoặc thậm chí dễ đọc, nó
chỉ cần khớp với chữ ký mà chúng tôi có trong hồ sơ. Nếu chữ ký của quý vị không
khớp hoặc nếu quý vị không ký, chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị qua thư bưu điện
và qua điện thoại và email nếu chúng tôi có thông tin đó trong hồ sơ. Chúng tôi
chỉ cần quý vị điền vào và gửi lại một mẫu đơn đơn giản để giải quyết vấn đề về
chữ ký.

Gửi lại lá phiếu

Quý vị có thể gửi lại lá phiếu qua đường bưu điện, tại Trung tâm Bầu cử hoặc Trung
tâm Kết nối Sinh viên, hoặc đến một trong hơn 70 thùng phiếu an toàn trên khắp
Quận King – không cần dán tem.
Nếu quý vị chọn cách gửi lại lá phiếu qua đường bưu điện, chúng tôi khuyên quý vị
nên gửi không trễ hơn Thứ Sáu trước Ngày Bầu cử để đảm bảo lá phiếu được đóng
dấu bưu điện kịp thời. Để được đếm, lá phiếu của quý vị phải được đóng dấu bưu điện
không trễ hơn Ngày Bầu cử hoặc được bỏ vào thùng phiếu không trễ hơn 8 giờ tối.

Theo dõi lá phiếu

Sử dụng công cụ theo dõi lá phiếu trực tuyến để đảm bảo rằng lá phiếu của quý vị đã
được nhận và được đếm. Công cụ theo dõi lá phiếu trực tuyến cũng là cách nhanh
nhất để xem liệu lá phiếu của quý vị có gặp vấn đề về chữ ký hay không để quý vị
có thể giải quyết vấn đề đó để lá phiếu được đếm. Theo dõi lá phiếu của quý vị tại
kingcounty.gov/elections/ballot-tracker-vi.

