
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mỗi tiểu bang có các quy định khác nhau một chút về những ai đủ tiêu chuẩn đi bầu. Nhìn chung, quý vị phải là: 
 

Công dân Hoa Kỳ 
 

Cư dân tại cộng đồng nơi quý vị muốn đi bầu (đôi khi sẽ đòi hỏi cư trú trong một khoảng thời gian tối 
thiểu) 

 

Ít nhất 18 tuổi (ở một số cộng đồng, những người dưới 18 tuổi có thể ghi danh và bỏ phiếu trong một 
số cuộc bầu cử sơ bộ hoặc địa phương) 

 

Ở một số tiểu bang, nhưng không phải tất cả, một số người có thể bị tước quyền bầu cử do bị kết án phạm trọng tội, theo phán 
quyết của tòa án hoặc thể thức khác. Liên lạc với viên chức bầu cử tiểu bang hoặc địa phương nếu quý vị có thắc mắc về tiêu 
chuẩn được đi bầu. Vào www.vote.gov để tìm viên chức bầu cử địa phương. 

 
 
 
 

Ghi danh bầu cử 
 

Hầu hết các tiểu bang đòi hỏi cử tri ghi danh trước khi đi bầu. Vào www.eac.gov/vote để tìm thông tin về tiểu 
bang của quý vị, bao gồm thời hạn ghi danh cử tri. 

Trực tuyến – Một số tiểu bang cho ghi danh cử tri trực tuyến hoặc cho phép quý vị kiểm tra tình trạng ghi danh 
trực tuyến. Vào www.eac.gov/vote để tìm thông tin về tiểu bang của quý vị. 

-hoặc- 
Trực tiếp – Quý vị có thể ghi danh bầu trực tiếp tại văn phòng bầu cử địa phương. 

-hoặc- 
Qua thư tín – Quý vị có thể ký rồi gởi lại mẫu ghi danh cử tri qua thư tín. Quý vị có thể tìm các hướng dẫn dành riêng 
cho từng tiểu bang và mẫu ghi danh cử tri được dịch sang 21 ngôn ngữ tại đây: www.eac.gov/voters/national- mail-
voter-registration-form. 

 
 

Nhận thông báo 
 

Viên chức bầu cử của tiểu bang và địa phương là nguồn thông tin bầu cử chính thức đáng tin cậy 
nhất. Viên chức bầu cử địa phương có thể kiểm tra tình trạng ghi danh của quý vị và cung cấp 
thông tin về thời gian và địa điểm quý vị có thể đi bầu. Viên chức bầu cử địa phương cũng có thể 
cho quý vị một phiếu bầu mẫu hoặc thông tin khác về văn phòng hoặc các vấn đề sẽ có trên phiếu 
bầu của quý vị. 
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Hãy đi bầu! 
 
 

Bầu trực tiếp 

Tìm nơi bỏ phiếu được chỉ định của quý vị. 
Kiểm tra thời gian mở cửa của các phòng bỏ phiếu tại tiểu bang của quý vị.  
Đem theo đầy đủ những vật dụng cần thiết. 

 

Khi đến nơi bỏ phiếu của mình: 

Nhân viên phòng bỏ phiếu sẽ kiểm tra lại thông tin của quý vị, để bảo đảm quý vị đủ tiêu chuẩn để được phiếu 
bầu. Ở một số tiểu bang, quý vị có thể cần xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp trước khi được 
cấp phiếu. 
Quý vị sẽ được một phiếu bầu để có thể lựa chọn. Nếu ghi nhầm vào phiếu bầu của mình, quý vị có thể 
yêu cầu một phiếu bầu thay thế. Sau khi đánh dấu xong vào phiếu bầu của mình, quý vị sẽ bỏ phiếu vào 
thùng. Khi bỏ phiếu vào thùng, phiếu bầu của quý vị sẽ được ghi nhận. 

 

Bỏ phiếu qua thư tín 
 

Tùy thuộc vào từng tiểu bang, quý vị có thể đủ tiêu chuẩn để được phiếu bầu qua thư tín. Hỏi 
viên chức bầu cử địa phương để biết cách nhận phiếu bầu qua thư tín, gởi lại phiếu bầu khi nào 
và ở đâu, cũng như cách theo dõi phiếu bầu qua thư tín. 

 

Phương Tiện Hỗ Trợ 
 

Cho dù bỏ phiếu trực tiếp hay qua thư tín, quý vị có thể yêu cầu hỗ trợ khi cần. Một số khu vực có thể cung cấp 
phiếu bầu và các tài liệu bầu cử khác bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. 

 
 
 
 
 

Mọi cử tri có thể trợ giúp bằng cách bảo đảm các cuộc bầu cử được thực hiện công bằng, chính xác và an toàn. Quý vị có thể trợ giúp 
theo các cách sau đây: 

 
Ghi danh bầu cử ngay khi quý vị đủ tiêu chuẩn. 
Luôn cập nhật thông tin cử tri. Liên lạc với viên chức bầu cử địa phương nếu quý vị thay đổi tên, địa chỉ hoặc 
đảng phái. 
Kiểm tra bất kỳ thông tin nào về tiến trình bầu cử bằng các nguồn thông tin đáng tin cậy. 

 
Cuối cùng, cách tốt nhất quý vị có thể trợ giúp là ghi danh làm nhân viên phòng bỏ phiếu. Cần hàng chục ngàn người giống như quý 
vị để phục vụ cộng đồng tại các cuộc bầu cử. Liên lạc với viên chức bầu cử địa phương để tìm hiểu thêm về các cơ hội phục vụ cộng 
đồng. Tìm thông tin về tiểu bang của quý vị tại đây:  

 
 
 
 

eac.gov clearinghouse@eac.gov 
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Bầu Cử 101: Thông Tin Bầu Cử cho Cử Tri Mới 

Quý vị có thể trợ giúp theo cách nào? 

http://www.eac.gov/
mailto:clearinghouse@eac.gov
https://twitter.com/EACgov
https://www.facebook.com/eacgov1/
https://www.instagram.com/us.eac/?hl=en

	Ghi danh bầu cử
	Nhận thông báo
	Hãy đi bầu!
	Bầu trực tiếp
	Bỏ phiếu qua thư tín
	Phương Tiện Hỗ Trợ


