Cập nhật chữ ký của quý vị để đảm
bảo lá phiếu của quý vị được đếm!
Mẫu đơn này chỉ được sử dụng để cập nhật hồ sơ đăng ký cử tri Quận King hiện có. Để đăng ký bỏ phiếu lần đầu ở
Quận King, vui lòng truy cập VoteWA.gov hoặc tải mẫu đơn đăng ký tại kce.wiki/VoterReg.

1. Thông tin cá nhân
Họ

Tên

Tên lót

Ngày sinh (tháng/ngày/năm)

Quý vị phải cung cấp họ tên,
ngày sinh, và địa chỉ để chúng
tôi có thể xác định hồ sơ của
quý vị và cập nhật chữ ký của
quý vị .

Địa chỉ cư trú tại Tiểu bang Washington

Địa chỉ nhận thư, nếu khác với địa chỉ cư trú

Số điện thoại (không bát buộc)

Email (không bát buộc)

2. Đọc lời tuyên bố (bắt buộc theo luật định)
Tôi tuyên bố rằng những thông tin trên đơn đăng ký cử tri này là đúng sự thật. Tôi
là công dân Hoa Kỳ, tôi sẽ sống tại địa chỉ này ở Washington ít nhất ba mươi ngày
ngay trước cuộc bầu cử kế tiếp mà tôi bỏ phiếu, và tôi đủ ít nhất mười sáu tuổi.
Tôi không bị truất quyền bỏ phiếu theo lệnh của tòa án, và tôi hiện đang không
thụ án giam giữ hoàn toàn dưới thẩm quyền của sở cải huấn đối với một bản
án trọng tội ở Washington, và tôi hiện đang không bị giam giữ vì bị kết án phạm
trọng tội cấp liên bang hoặc ngoài tiểu bang.

3. Ký tên và ghi ngày tháng bên dưới (yêu cầu ít nhất một chữ ký)
Ngày
ký

Chữ ký của quý vị có thể khác
một chút mỗi khi quý vị ký.
Chúng tôi khuyến khích quý vị
cung cấp tối đa ba chữ ký trên
mẫu đơn này.

Ngày
ký

Tất cả các chữ ký sẽ được thêm
vào hồ sơ của quý vị và sẽ được
xem xét để xác minh chữ ký
của quý vị khi quý vị bỏ phiếu.

Ngày
ký

4. Gửi lại mẫu đơn này
Qua email: Chụp hình hoặc quét một bức ảnh rõ nét và gửi qua email tới
elections@kingcounty.gov.
Qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến văn phòng:
Sở Bầu cử Quận King
919 SW Grady Way, Renton, WA 98057

Gọi cho chúng tôi nếu
quý vị có câu hỏi
206-296-VOTE (8683)

