LÀM ẨM 3 MẶT, GẤP DÁN NẮP LẠI VÀ GỬI QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN
ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ CỬ TRI PENNSYLVANIA
GỬI QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN

Để Đăng ký Quý vị Phải:
•
•
•

Là công dân Hoa Kỳ ít nhất một tháng trước cuộc bầu cử sắp tới;
Là cư dân Tiểu bang Pennsylvania và ở tại khu vực bầu cử của quý vị ít nhất 30 ngày
trước cuộc bầu cử sắp tới; và
Ít nhất là 18 tuổi vào ngày bầu cử sắp tới.
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HƯỚNG DẪN TỔNG QUÁT

LÀM ẨM
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1. Xin vui lòng cung cấp tất cả các thông tin trên đơn đăng ký như được yêu cầu. Đọc kỹ tất cả các hướng dẫn trước khi quý vị điền vào đơn.
2. Nếu quý vị hiện đã được đăng ký, quý vị không cần phải đăng ký lại trừ khi quý vị đã chuyển chỗ ở hoặc đổi tên của mình kể từ lần đăng ký gần nhất.
3. Để được bỏ phiếu tại cuộc bầu cử sắp tới, đơn đăng ký này phải được văn phòng đăng ký cử tri quận của quý vị tiếp nhận không trễ hơn 30 ngày trước
khi bầu cử, hoặc có dấu bưu điện không muộn hơn ngày thứ ba mươi trước ngày bầu cử. Các cử tri là quân nhân có thể nộp đơn vào bất cứ lúc nào. Để
biết thêm thông tin về các cử tri là quân nhân và làm việc ở nước ngoài, hãy xem trang web www.fvap.gov.
4. Xin ghi địa chỉ gửi thư cho văn phòng đăng ký cử tri quận của quý vị ở mặt sau của đơn đăng ký này và dán tem bưu chính thích hợp tại chỗ quy định.
Địa chỉ cho tất cả các quận Pennsylvania được liệt kê ở mặt sau của mẫu đơn này.
5. Quý vị chưa được đăng ký bầu cử cho đến khi nào đơn xin của quý vị đã được cơ quan đăng ký cử tri quận xử lý và phê chuẩn. Nếu được chấp thuận,
văn phòng đăng ký cử tri quận sẽ gửi cho quý vị, qua thư không thể chuyển tiếp, một Thẻ Nhận dạng Cử tri. Nếu quý vị không nhận được Thẻ Nhận dạng
Cử tri trong vòng 14 ngày kể từ ngày gửi đơn đăng ký này, hãy liên hệ với văn phòng đăng ký cử tri quận của quý vị.
6. Nếu quý vị từ chối ghi danh bầu cử, quyết định của quý vị sẽ được giữ bí mật. Nếu quý vị đăng ký bầu cử, văn phòng mà quý vị đăng ký sẽ được giữ bí
mật và chỉ được sử dụng cho mục đích đăng ký cử tri.
7. Không được sử dụng ghim bấm hoặc băng keo.
8. Ghi chữ in hoa và ký tên rõ ràng bằng bút xanh dương hoặc đen.

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐIỀN MẪU ĐƠN NÀY (VUI LÒNG ĐỌC KỸ)

GẤP LẠI

Mục 3. 3b Giấy phép Lái xe (DL) Tiểu bang Pennsylvania, Số ID PennDOT, HOẶC
Số An sinh Xã hội: Quý vị phải cung cấp Số Giấy phép Lái xe PA hoặc Số ID
PennDOT nếu có. Nếu không có Số Giấy phép Lái xe PA hoặc Số ID PennDOT
quý vị phải cung cấp bốn chữ số cuối cùng của Số An sinh Xã hội của quý vị. Nếu
quý vị không có Số An sinh Xã hội, xin vui lòng đánh dấu vào ô bên phải của mục 3b.
Mục 4. 4a Địa chỉ Cư trú: Điền đầy đủ địa chỉ cư trú của quý vị. Không sử dụng các
hộp thư P.O. tại đây trừ quý vị khi không có địa chỉ thực sự. Ghi chữ in hoa
địa chỉ đường, thành phố và mã bưu điện. (Nếu nơi cư trú chỉ là một phần của ngôi
nhà, hãy ghi vào vị trí hoặc số phòng, căn hộ hoặc tầng lầu quý vị đang ở.) 4b Mặc
dù việc cung cấp số điện thoại của quý vị là tùy ý, đó là cách nhanh chóng và dễ
dàng để Quận liên lạc với quý vị nếu mẫu đăng ký của quý vị vẫn còn thiếu thông
tin.
Mục 4c Trong Mục 4c hãy điền vào tên khu đô thị (thành phố, khu, thị trấn) và quận
nơi quý vị đang sống. Sử dụng bản đồ trong ô dưới đây nếu quý vị không thể xác
định rõ địa chỉ của mình.

TÂY

ĐÔNG

NAM

Nếu địa chỉ của quý vị được liệt kê trong Mục 4a không có số đường phố hoặc tên
đường phố (ví dụ, Schoolhouse Road hoặc RR2 Box 3) thì hãy dùng ô ở trên để
vẽ một bản đồ nơi quý vị sống. Bao gồm cả các mốc định hướng và đường.
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Mục 11. Tuyên bố Đăng ký: Quý vị phải là công dân Hoa Kỳ để được đăng ký bầu cử tại
Commonwealth of Pennsylvania. Xin vui lòng đọc tuyên bố đăng ký này thật kỹ.
Quý vị phải ký tên và ghi chữ in hoa tên của mình và ghi ngày làm đơn.
Mục 12. Nếu quý vị đã được cấp Số Nhận dạng Cử tri là số có trên Thẻ Nhận dạng Cử tri
của quý vị, hãy ghi Số Nhận dạng đó tại đây, nếu có. Nếu quý vị đang nộp đơn
đăng ký bầu cử lần đầu tiên, hãy bỏ trống ô này.
Mục 13. Nếu cần hỗ trợ khi bỏ phiếu, quý vị phải đánh dấu vào ô này và đưa ra lý do.

HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI VIỆC KHAI MAN ĐĂNG KÝ
CẢNH BÁO: Nếu người ký tên vào đơn đăng ký chính thức biết một
tuyên bố khai báo trong đơn này là sai lệch, thực hiện một đăng ký sai
lệch, hoặc cung cấp thông tin sai lệch, người đó sẽ phạm tội khai man. Tội
khai man, nếu bị kết án, có thể bị phạt tù tối đa bảy năm, hoặc phạt tiền tối
đa $15,000, hoặc cả hai, tùy theo phán quyết của tòa án. Việc đệ trình một
đơn đăng ký có chứa những thông tin sai lệch cũng có thể khiến người đó
phải chịu các hình phạt khác, bao gồm cả việc mất quyền bầu cử, theo luật
tiểu bang hay liên bang.

Thay đổi Địa chỉ

Họ

Có
Có

Không  
Không

}

Nếu quý vị đánh dấu “Không” khi trả lời một
trong những câu hỏi này thì quý vị không cần
điền mẫu đơn này.

Tôi là một nhân viên Liên bang hoặc Tiểu bang và tôi muốn giữ lại khu
vực cư trú bầu cử của tôi trong Quận nơi tôi đã cư trú gần nhất.

Thay đổi Đảng
Tên

Tên đệm/Ghi tắt

Jr  Sr  II  III  IV

Nữ

(khoanh tròn nếu có)

Ghi Số Giấy phép Lái
xe (DL) PA tại đây
nếu quý vị có:

Nếu không có Số Giấy phép
Lái xe Ghi Số An sinh Xã
hội (4 số cuối) tại đây:

Địa chỉ cư trú, bao gồm đường phố và thành phố (Sử dụng bản đồ trên nếu không có số hoặc tên đường phố)
(Nếu chỉ có hộp thư PO, hãy xem ở trên)

Khu đô thị nơi quý vị sống

Quận nơi quý vị sống

8

Tiểu bang

PA

Ngày sinh

9

Quý vị muốn đăng ký vào đảng nào? Quý vị phải đăng ký với một đảng nếu quý vị muốn tham gia
cuộc bầu chọn ứng cử viên của đảng phái đó.
Đảng Cộng hòa
Đảng Dân chủ
Không tham gia
Khác __________________________

/

/

Tên ở lần đăng ký trước đó

a

Tên và chữ ký của người hỗ trợ điền vào đơn đăng ký này

10 Địa chỉ
11

Mã số Bưu điện
(Zip Code)

Địa chỉ Thư tín (nếu khác với địa chỉ cư trú) Thành phố

6

7

Chủng tộc (Tùy chọn)

5

Căn hộ #

TÔI KHÔNG CÓ Giấy phép Lái
xe PA hoặc Số An sinh Xã hội.

THEO ĐÂY TÔI XIN CAM ĐOAN RẰNG:
(1) Vào ngày bầu cử tiếp theo, tôi sẽ là Công dân Hoa Kỳ được
ít nhất một tháng. Tôi sẽ được ít nhất 18 tuổi, và tôi sẽ cư trú tại
Pennsylvania và tại khu vực bầu cử của mình được ít nhất 30 ngày;
(2) Tôi đủ điều kiện pháp lý để bỏ phiếu bầu cử.

8
b

Số Nhận dạng Cử tri

13

Quý vị có cần hỗ trợ khi bỏ phiếu?
Có

Không

Lý do xin hỗ trợ:

Số Điện thoại (Tùy chọn)

b (      )

Tiểu bang Mã số Bưu điện
(Zip Code)

Địa chỉ ở lần đăng ký trước đó (bao gồm cả đường
phố và thành phố)
Quận ở lần đăng ký trước đó

Năm đăng ký trước đó

Ký tên ghi đầy đủ họ tên (hoặc đánh dấu) vào dưới đây.
(Vui lòng xem mục Hình phạt đối với việc Khai man.)
t
t

X

________________________________________________

VÀ THEO ĐÂY TÔI XIN KHẲNG ĐỊNH RẰNG thông tin mà tôi đã cung
cấp trong Tờ khai đăng ký này là đúng sự thật. Tôi hiểu rằng tờ khai đăng
Ghi chữ in hoa Tên Quý vị dưới đây  t
ký này sẽ được chấp nhận cho tất cả các mục đích tương đương với một bản
khai có tuyên thệ; và nếu đơn đăng ký này có tuyên bố sai sự thật nghiêm
trọng thì tôi sẽ phải chịu hình phạt đối với tội khai man.
có - không cần thiết nếu quý vị đăng ký bầu cử lần đầu tiên,
12 (Nếu
hoặc nếu quý vị không biết số của mình.)

4
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KHÔNG ĐƯỢC GỠ
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KHÔNG ĐƯỢC GỠ
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Thay đổi Tên

GẤP LẠI

ĐƠN ĐĂNG KÝ CỬ TRI PENNSYLVANIA t

Quý vị có phải là công dân Hoa Kỳ?
Quý vị sẽ đủ 18 tuổi vào hoặc trước ngày bầu cử không?
Đăng ký Mới

Mục 10. Tên Người hỗ trợ: Nếu đương đơn không thể điền hoặc ký tên vào đơn đăng ký,
người hỗ trợ đương đơn phải cung cấp tên, địa chỉ và chữ ký của mình.

LÀM ẨM

LÀM ẨM

BẮC

Mục 8. Trước khi Đăng ký: Nếu quý vị đã đăng ký trước đây, hãy điền vào tên đã dùng
trong lần đăng ký trước đó của quý vị trong Mục 8a và ghi địa chỉ, quận và năm
đăng ký trước đó trong Mục 8b.
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ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ CỬ TRI PENNSYLVANIA
GỬI QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN

Để Đăng ký Quý vị Phải:
•
•
•

Là công dân Hoa Kỳ ít nhất một tháng trước cuộc bầu cử sắp tới;
Là cư dân Tiểu bang Pennsylvania và ở tại khu vực bầu cử của quý vị ít nhất 30 ngày
trước cuộc bầu cử sắp tới; và
Ít nhất là 18 tuổi vào ngày bầu cử sắp tới.
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HƯỚNG DẪN TỔNG QUÁT
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1. Xin vui lòng cung cấp tất cả các thông tin trên đơn đăng ký như được yêu cầu. Đọc kỹ tất cả các hướng dẫn trước khi quý vị điền vào đơn.
2. Nếu quý vị hiện đã được đăng ký, quý vị không cần phải đăng ký lại trừ khi quý vị đã chuyển chỗ ở hoặc đổi tên của mình kể từ lần đăng ký gần nhất.
3. Để được bỏ phiếu tại cuộc bầu cử sắp tới, đơn đăng ký này phải được văn phòng đăng ký cử tri quận của quý vị tiếp nhận không trễ hơn 30 ngày trước
khi bầu cử, hoặc có dấu bưu điện không muộn hơn ngày thứ ba mươi trước ngày bầu cử. Các cử tri là quân nhân có thể nộp đơn vào bất cứ lúc nào. Để
biết thêm thông tin về các cử tri là quân nhân và làm việc ở nước ngoài, hãy xem trang web www.fvap.gov.
4. Xin ghi địa chỉ gửi thư cho văn phòng đăng ký cử tri quận của quý vị ở mặt sau của đơn đăng ký này và dán tem bưu chính thích hợp tại chỗ quy định.
Địa chỉ cho tất cả các quận Pennsylvania được liệt kê ở mặt sau của mẫu đơn này.
5. Quý vị chưa được đăng ký bầu cử cho đến khi nào đơn xin của quý vị đã được cơ quan đăng ký cử tri quận xử lý và phê chuẩn. Nếu được chấp thuận,
văn phòng đăng ký cử tri quận sẽ gửi cho quý vị, qua thư không thể chuyển tiếp, một Thẻ Nhận dạng Cử tri. Nếu quý vị không nhận được Thẻ Nhận dạng
Cử tri trong vòng 14 ngày kể từ ngày gửi đơn đăng ký này, hãy liên hệ với văn phòng đăng ký cử tri quận của quý vị.
6. Nếu quý vị từ chối ghi danh bầu cử, quyết định của quý vị sẽ được giữ bí mật. Nếu quý vị đăng ký bầu cử, văn phòng mà quý vị đăng ký sẽ được giữ bí
mật và chỉ được sử dụng cho mục đích đăng ký cử tri.
7. Không được sử dụng ghim bấm hoặc băng keo.
8. Ghi chữ in hoa và ký tên rõ ràng bằng bút xanh dương hoặc đen.
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Mục 3. 3b Giấy phép Lái xe (DL) Tiểu bang Pennsylvania, Số ID PennDOT, HOẶC
Số An sinh Xã hội: Quý vị phải cung cấp Số Giấy phép Lái xe PA hoặc Số ID
PennDOT nếu có. Nếu không có Số Giấy phép Lái xe PA hoặc Số ID PennDOT
quý vị phải cung cấp bốn chữ số cuối cùng của Số An sinh Xã hội của quý vị. Nếu
quý vị không có Số An sinh Xã hội, xin vui lòng đánh dấu vào ô bên phải của mục 3b.
Mục 4. 4a Địa chỉ Cư trú: Điền đầy đủ địa chỉ cư trú của quý vị. Không sử dụng các
hộp thư P.O. tại đây trừ quý vị khi không có địa chỉ thực sự. Ghi chữ in hoa
địa chỉ đường, thành phố và mã bưu điện. (Nếu nơi cư trú chỉ là một phần của ngôi
nhà, hãy ghi vào vị trí hoặc số phòng, căn hộ hoặc tầng lầu quý vị đang ở.) 4b Mặc
dù việc cung cấp số điện thoại của quý vị là tùy ý, đó là cách nhanh chóng và dễ
dàng để Quận liên lạc với quý vị nếu mẫu đăng ký của quý vị vẫn còn thiếu thông
tin.
Mục 4c Trong Mục 4c hãy điền vào tên khu đô thị (thành phố, khu, thị trấn) và quận
nơi quý vị đang sống. Sử dụng bản đồ trong ô dưới đây nếu quý vị không thể xác
định rõ địa chỉ của mình.
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Nếu địa chỉ của quý vị được liệt kê trong Mục 4a không có số đường phố hoặc tên
đường phố (ví dụ, Schoolhouse Road hoặc RR2 Box 3) thì hãy dùng ô ở trên để
vẽ một bản đồ nơi quý vị sống. Bao gồm cả các mốc định hướng và đường.
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Mục 11. Tuyên bố Đăng ký: Quý vị phải là công dân Hoa Kỳ để được đăng ký bầu cử tại
Commonwealth of Pennsylvania. Xin vui lòng đọc tuyên bố đăng ký này thật kỹ.
Quý vị phải ký tên và ghi chữ in hoa tên của mình và ghi ngày làm đơn.
Mục 12. Nếu quý vị đã được cấp Số Nhận dạng Cử tri là số có trên Thẻ Nhận dạng Cử tri
của quý vị, hãy ghi Số Nhận dạng đó tại đây, nếu có. Nếu quý vị đang nộp đơn
đăng ký bầu cử lần đầu tiên, hãy bỏ trống ô này.
Mục 13. Nếu cần hỗ trợ khi bỏ phiếu, quý vị phải đánh dấu vào ô này và đưa ra lý do.

HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI VIỆC KHAI MAN ĐĂNG KÝ
CẢNH BÁO: Nếu người ký tên vào đơn đăng ký chính thức biết một
tuyên bố khai báo trong đơn này là sai lệch, thực hiện một đăng ký sai
lệch, hoặc cung cấp thông tin sai lệch, người đó sẽ phạm tội khai man. Tội
khai man, nếu bị kết án, có thể bị phạt tù tối đa bảy năm, hoặc phạt tiền tối
đa $15,000, hoặc cả hai, tùy theo phán quyết của tòa án. Việc đệ trình một
đơn đăng ký có chứa những thông tin sai lệch cũng có thể khiến người đó
phải chịu các hình phạt khác, bao gồm cả việc mất quyền bầu cử, theo luật
tiểu bang hay liên bang.

Thay đổi Địa chỉ

Họ

Có
Có

Không  
Không

}

Nếu quý vị đánh dấu “Không” khi trả lời một
trong những câu hỏi này thì quý vị không cần
điền mẫu đơn này.

Tôi là một nhân viên Liên bang hoặc Tiểu bang và tôi muốn giữ lại khu
vực cư trú bầu cử của tôi trong Quận nơi tôi đã cư trú gần nhất.

Thay đổi Đảng
Tên

Tên đệm/Ghi tắt

Jr  Sr  II  III  IV

Nữ

(khoanh tròn nếu có)

Ghi Số Giấy phép Lái
xe (DL) PA tại đây
nếu quý vị có:

Nếu không có Số Giấy phép
Lái xe Ghi Số An sinh Xã
hội (4 số cuối) tại đây:

Địa chỉ cư trú, bao gồm đường phố và thành phố (Sử dụng bản đồ trên nếu không có số hoặc tên đường phố)
(Nếu chỉ có hộp thư PO, hãy xem ở trên)

Khu đô thị nơi quý vị sống

Quận nơi quý vị sống

8

Tiểu bang

PA

Ngày sinh

9

Quý vị muốn đăng ký vào đảng nào? Quý vị phải đăng ký với một đảng nếu quý vị muốn tham gia
cuộc bầu chọn ứng cử viên của đảng phái đó.
Đảng Cộng hòa
Đảng Dân chủ
Không tham gia
Khác __________________________

/

/

Tên ở lần đăng ký trước đó

a

Tên và chữ ký của người hỗ trợ điền vào đơn đăng ký này

10 Địa chỉ
11

Mã số Bưu điện
(Zip Code)

Địa chỉ Thư tín (nếu khác với địa chỉ cư trú) Thành phố

6

7

Chủng tộc (Tùy chọn)

5

Căn hộ #

TÔI KHÔNG CÓ Giấy phép Lái
xe PA hoặc Số An sinh Xã hội.

THEO ĐÂY TÔI XIN CAM ĐOAN RẰNG:
(1) Vào ngày bầu cử tiếp theo, tôi sẽ là Công dân Hoa Kỳ được
ít nhất một tháng. Tôi sẽ được ít nhất 18 tuổi, và tôi sẽ cư trú tại
Pennsylvania và tại khu vực bầu cử của mình được ít nhất 30 ngày;
(2) Tôi đủ điều kiện pháp lý để bỏ phiếu bầu cử.

8
b

Số Nhận dạng Cử tri

13

Quý vị có cần hỗ trợ khi bỏ phiếu?
Có

Không

Lý do xin hỗ trợ:

Số Điện thoại (Tùy chọn)

b (      )

Tiểu bang Mã số Bưu điện
(Zip Code)

Địa chỉ ở lần đăng ký trước đó (bao gồm cả đường
phố và thành phố)
Quận ở lần đăng ký trước đó

Năm đăng ký trước đó

Ký tên ghi đầy đủ họ tên (hoặc đánh dấu) vào dưới đây.
(Vui lòng xem mục Hình phạt đối với việc Khai man.)
t
t

X

________________________________________________

VÀ THEO ĐÂY TÔI XIN KHẲNG ĐỊNH RẰNG thông tin mà tôi đã cung
cấp trong Tờ khai đăng ký này là đúng sự thật. Tôi hiểu rằng tờ khai đăng
Ghi chữ in hoa Tên Quý vị dưới đây  t
ký này sẽ được chấp nhận cho tất cả các mục đích tương đương với một bản
khai có tuyên thệ; và nếu đơn đăng ký này có tuyên bố sai sự thật nghiêm
trọng thì tôi sẽ phải chịu hình phạt đối với tội khai man.
có - không cần thiết nếu quý vị đăng ký bầu cử lần đầu tiên,
12 (Nếu
hoặc nếu quý vị không biết số của mình.)

4

GẤP LẠI

Ngày:

/

/

DÁN LẠI Ở ĐÂY
KHÔNG ĐƯỢC GỠ

DÁN LẠI Ở ĐÂY
KHÔNG ĐƯỢC GỠ

H

c

Nam

Thay đổi Tên

GẤP LẠI

ĐƠN ĐĂNG KÝ CỬ TRI PENNSYLVANIA t

Quý vị có phải là công dân Hoa Kỳ?
Quý vị sẽ đủ 18 tuổi vào hoặc trước ngày bầu cử không?
Đăng ký Mới

Mục 10. Tên Người hỗ trợ: Nếu đương đơn không thể điền hoặc ký tên vào đơn đăng ký,
người hỗ trợ đương đơn phải cung cấp tên, địa chỉ và chữ ký của mình.

LÀM ẨM

LÀM ẨM

BẮC

Mục 8. Trước khi Đăng ký: Nếu quý vị đã đăng ký trước đây, hãy điền vào tên đã dùng
trong lần đăng ký trước đó của quý vị trong Mục 8a và ghi địa chỉ, quận và năm
đăng ký trước đó trong Mục 8b.

LÀM ẨM 3 MẶT, GẤP DÁN NẮP LẠI VÀ GỬI QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN
ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ CỬ TRI PENNSYLVANIA
GỬI QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN

Để Đăng ký Quý vị Phải:
•
•
•

Là công dân Hoa Kỳ ít nhất một tháng trước cuộc bầu cử sắp tới;
Là cư dân Tiểu bang Pennsylvania và ở tại khu vực bầu cử của quý vị ít nhất 30 ngày
trước cuộc bầu cử sắp tới; và
Ít nhất là 18 tuổi vào ngày bầu cử sắp tới.

www.VotesPA.com

HƯỚNG DẪN TỔNG QUÁT

LÀM ẨM

LÀM ẨM

1. Xin vui lòng cung cấp tất cả các thông tin trên đơn đăng ký như được yêu cầu. Đọc kỹ tất cả các hướng dẫn trước khi quý vị điền vào đơn.
2. Nếu quý vị hiện đã được đăng ký, quý vị không cần phải đăng ký lại trừ khi quý vị đã chuyển chỗ ở hoặc đổi tên của mình kể từ lần đăng ký gần nhất.
3. Để được bỏ phiếu tại cuộc bầu cử sắp tới, đơn đăng ký này phải được văn phòng đăng ký cử tri quận của quý vị tiếp nhận không trễ hơn 30 ngày trước
khi bầu cử, hoặc có dấu bưu điện không muộn hơn ngày thứ ba mươi trước ngày bầu cử. Các cử tri là quân nhân có thể nộp đơn vào bất cứ lúc nào. Để
biết thêm thông tin về các cử tri là quân nhân và làm việc ở nước ngoài, hãy xem trang web www.fvap.gov.
4. Xin ghi địa chỉ gửi thư cho văn phòng đăng ký cử tri quận của quý vị ở mặt sau của đơn đăng ký này và dán tem bưu chính thích hợp tại chỗ quy định.
Địa chỉ cho tất cả các quận Pennsylvania được liệt kê ở mặt sau của mẫu đơn này.
5. Quý vị chưa được đăng ký bầu cử cho đến khi nào đơn xin của quý vị đã được cơ quan đăng ký cử tri quận xử lý và phê chuẩn. Nếu được chấp thuận,
văn phòng đăng ký cử tri quận sẽ gửi cho quý vị, qua thư không thể chuyển tiếp, một Thẻ Nhận dạng Cử tri. Nếu quý vị không nhận được Thẻ Nhận dạng
Cử tri trong vòng 14 ngày kể từ ngày gửi đơn đăng ký này, hãy liên hệ với văn phòng đăng ký cử tri quận của quý vị.
6. Nếu quý vị từ chối ghi danh bầu cử, quyết định của quý vị sẽ được giữ bí mật. Nếu quý vị đăng ký bầu cử, văn phòng mà quý vị đăng ký sẽ được giữ bí
mật và chỉ được sử dụng cho mục đích đăng ký cử tri.
7. Không được sử dụng ghim bấm hoặc băng keo.
8. Ghi chữ in hoa và ký tên rõ ràng bằng bút xanh dương hoặc đen.

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐIỀN MẪU ĐƠN NÀY (VUI LÒNG ĐỌC KỸ)

GẤP LẠI

Mục 3. 3b Giấy phép Lái xe (DL) Tiểu bang Pennsylvania, Số ID PennDOT, HOẶC
Số An sinh Xã hội: Quý vị phải cung cấp Số Giấy phép Lái xe PA hoặc Số ID
PennDOT nếu có. Nếu không có Số Giấy phép Lái xe PA hoặc Số ID PennDOT
quý vị phải cung cấp bốn chữ số cuối cùng của Số An sinh Xã hội của quý vị. Nếu
quý vị không có Số An sinh Xã hội, xin vui lòng đánh dấu vào ô bên phải của mục 3b.
Mục 4. 4a Địa chỉ Cư trú: Điền đầy đủ địa chỉ cư trú của quý vị. Không sử dụng các
hộp thư P.O. tại đây trừ quý vị khi không có địa chỉ thực sự. Ghi chữ in hoa
địa chỉ đường, thành phố và mã bưu điện. (Nếu nơi cư trú chỉ là một phần của ngôi
nhà, hãy ghi vào vị trí hoặc số phòng, căn hộ hoặc tầng lầu quý vị đang ở.) 4b Mặc
dù việc cung cấp số điện thoại của quý vị là tùy ý, đó là cách nhanh chóng và dễ
dàng để Quận liên lạc với quý vị nếu mẫu đăng ký của quý vị vẫn còn thiếu thông
tin.
Mục 4c Trong Mục 4c hãy điền vào tên khu đô thị (thành phố, khu, thị trấn) và quận
nơi quý vị đang sống. Sử dụng bản đồ trong ô dưới đây nếu quý vị không thể xác
định rõ địa chỉ của mình.

TÂY

ĐÔNG

NAM

Nếu địa chỉ của quý vị được liệt kê trong Mục 4a không có số đường phố hoặc tên
đường phố (ví dụ, Schoolhouse Road hoặc RR2 Box 3) thì hãy dùng ô ở trên để
vẽ một bản đồ nơi quý vị sống. Bao gồm cả các mốc định hướng và đường.

*E*

t

1
2
3
a

3
b

GẤP LẠI

4
a

4

Mục 11. Tuyên bố Đăng ký: Quý vị phải là công dân Hoa Kỳ để được đăng ký bầu cử tại
Commonwealth of Pennsylvania. Xin vui lòng đọc tuyên bố đăng ký này thật kỹ.
Quý vị phải ký tên và ghi chữ in hoa tên của mình và ghi ngày làm đơn.
Mục 12. Nếu quý vị đã được cấp Số Nhận dạng Cử tri là số có trên Thẻ Nhận dạng Cử tri
của quý vị, hãy ghi Số Nhận dạng đó tại đây, nếu có. Nếu quý vị đang nộp đơn
đăng ký bầu cử lần đầu tiên, hãy bỏ trống ô này.
Mục 13. Nếu cần hỗ trợ khi bỏ phiếu, quý vị phải đánh dấu vào ô này và đưa ra lý do.

HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI VIỆC KHAI MAN ĐĂNG KÝ
CẢNH BÁO: Nếu người ký tên vào đơn đăng ký chính thức biết một
tuyên bố khai báo trong đơn này là sai lệch, thực hiện một đăng ký sai
lệch, hoặc cung cấp thông tin sai lệch, người đó sẽ phạm tội khai man. Tội
khai man, nếu bị kết án, có thể bị phạt tù tối đa bảy năm, hoặc phạt tiền tối
đa $15,000, hoặc cả hai, tùy theo phán quyết của tòa án. Việc đệ trình một
đơn đăng ký có chứa những thông tin sai lệch cũng có thể khiến người đó
phải chịu các hình phạt khác, bao gồm cả việc mất quyền bầu cử, theo luật
tiểu bang hay liên bang.

Thay đổi Địa chỉ

Họ

Có
Có

Không  
Không

}

Nếu quý vị đánh dấu “Không” khi trả lời một
trong những câu hỏi này thì quý vị không cần
điền mẫu đơn này.

Tôi là một nhân viên Liên bang hoặc Tiểu bang và tôi muốn giữ lại khu
vực cư trú bầu cử của tôi trong Quận nơi tôi đã cư trú gần nhất.

Thay đổi Đảng
Tên

Tên đệm/Ghi tắt

Jr  Sr  II  III  IV

Nữ

(khoanh tròn nếu có)

Ghi Số Giấy phép Lái
xe (DL) PA tại đây
nếu quý vị có:

Nếu không có Số Giấy phép
Lái xe Ghi Số An sinh Xã
hội (4 số cuối) tại đây:

Địa chỉ cư trú, bao gồm đường phố và thành phố (Sử dụng bản đồ trên nếu không có số hoặc tên đường phố)
(Nếu chỉ có hộp thư PO, hãy xem ở trên)

Khu đô thị nơi quý vị sống

Quận nơi quý vị sống

8

Tiểu bang

PA

Ngày sinh

9

Quý vị muốn đăng ký vào đảng nào? Quý vị phải đăng ký với một đảng nếu quý vị muốn tham gia
cuộc bầu chọn ứng cử viên của đảng phái đó.
Đảng Cộng hòa
Đảng Dân chủ
Không tham gia
Khác __________________________

/

/

Tên ở lần đăng ký trước đó

a

Tên và chữ ký của người hỗ trợ điền vào đơn đăng ký này

10 Địa chỉ
11

Mã số Bưu điện
(Zip Code)

Địa chỉ Thư tín (nếu khác với địa chỉ cư trú) Thành phố

6

7

Chủng tộc (Tùy chọn)

5

Căn hộ #

TÔI KHÔNG CÓ Giấy phép Lái
xe PA hoặc Số An sinh Xã hội.

THEO ĐÂY TÔI XIN CAM ĐOAN RẰNG:
(1) Vào ngày bầu cử tiếp theo, tôi sẽ là Công dân Hoa Kỳ được
ít nhất một tháng. Tôi sẽ được ít nhất 18 tuổi, và tôi sẽ cư trú tại
Pennsylvania và tại khu vực bầu cử của mình được ít nhất 30 ngày;
(2) Tôi đủ điều kiện pháp lý để bỏ phiếu bầu cử.

8
b

Số Nhận dạng Cử tri

13

Quý vị có cần hỗ trợ khi bỏ phiếu?
Có

Không

Lý do xin hỗ trợ:

Số Điện thoại (Tùy chọn)

b (      )

Tiểu bang Mã số Bưu điện
(Zip Code)

Địa chỉ ở lần đăng ký trước đó (bao gồm cả đường
phố và thành phố)
Quận ở lần đăng ký trước đó

Năm đăng ký trước đó

Ký tên ghi đầy đủ họ tên (hoặc đánh dấu) vào dưới đây.
(Vui lòng xem mục Hình phạt đối với việc Khai man.)
t
t

X

________________________________________________

VÀ THEO ĐÂY TÔI XIN KHẲNG ĐỊNH RẰNG thông tin mà tôi đã cung
cấp trong Tờ khai đăng ký này là đúng sự thật. Tôi hiểu rằng tờ khai đăng
Ghi chữ in hoa Tên Quý vị dưới đây  t
ký này sẽ được chấp nhận cho tất cả các mục đích tương đương với một bản
khai có tuyên thệ; và nếu đơn đăng ký này có tuyên bố sai sự thật nghiêm
trọng thì tôi sẽ phải chịu hình phạt đối với tội khai man.
có - không cần thiết nếu quý vị đăng ký bầu cử lần đầu tiên,
12 (Nếu
hoặc nếu quý vị không biết số của mình.)

4

GẤP LẠI

Ngày:

/

/

DÁN LẠI Ở ĐÂY
KHÔNG ĐƯỢC GỠ

DÁN LẠI Ở ĐÂY
KHÔNG ĐƯỢC GỠ

E

c

Nam

Thay đổi Tên

GẤP LẠI

ĐƠN ĐĂNG KÝ CỬ TRI PENNSYLVANIA t

Quý vị có phải là công dân Hoa Kỳ?
Quý vị sẽ đủ 18 tuổi vào hoặc trước ngày bầu cử không?
Đăng ký Mới

Mục 10. Tên Người hỗ trợ: Nếu đương đơn không thể điền hoặc ký tên vào đơn đăng ký,
người hỗ trợ đương đơn phải cung cấp tên, địa chỉ và chữ ký của mình.

LÀM ẨM

LÀM ẨM

BẮC

Mục 8. Trước khi Đăng ký: Nếu quý vị đã đăng ký trước đây, hãy điền vào tên đã dùng
trong lần đăng ký trước đó của quý vị trong Mục 8a và ghi địa chỉ, quận và năm
đăng ký trước đó trong Mục 8b.

LÀM ẨM 3 MẶT, GẤP DÁN NẮP LẠI VÀ GỬI QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN
ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ CỬ TRI PENNSYLVANIA
GỬI QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN

Để Đăng ký Quý vị Phải:
•
•
•

Là công dân Hoa Kỳ ít nhất một tháng trước cuộc bầu cử sắp tới;
Là cư dân Tiểu bang Pennsylvania và ở tại khu vực bầu cử của quý vị ít nhất 30 ngày
trước cuộc bầu cử sắp tới; và
Ít nhất là 18 tuổi vào ngày bầu cử sắp tới.

www.VotesPA.com

HƯỚNG DẪN TỔNG QUÁT

LÀM ẨM

LÀM ẨM

1. Xin vui lòng cung cấp tất cả các thông tin trên đơn đăng ký như được yêu cầu. Đọc kỹ tất cả các hướng dẫn trước khi quý vị điền vào đơn.
2. Nếu quý vị hiện đã được đăng ký, quý vị không cần phải đăng ký lại trừ khi quý vị đã chuyển chỗ ở hoặc đổi tên của mình kể từ lần đăng ký gần nhất.
3. Để được bỏ phiếu tại cuộc bầu cử sắp tới, đơn đăng ký này phải được văn phòng đăng ký cử tri quận của quý vị tiếp nhận không trễ hơn 30 ngày trước
khi bầu cử, hoặc có dấu bưu điện không muộn hơn ngày thứ ba mươi trước ngày bầu cử. Các cử tri là quân nhân có thể nộp đơn vào bất cứ lúc nào. Để
biết thêm thông tin về các cử tri là quân nhân và làm việc ở nước ngoài, hãy xem trang web www.fvap.gov.
4. Xin ghi địa chỉ gửi thư cho văn phòng đăng ký cử tri quận của quý vị ở mặt sau của đơn đăng ký này và dán tem bưu chính thích hợp tại chỗ quy định.
Địa chỉ cho tất cả các quận Pennsylvania được liệt kê ở mặt sau của mẫu đơn này.
5. Quý vị chưa được đăng ký bầu cử cho đến khi nào đơn xin của quý vị đã được cơ quan đăng ký cử tri quận xử lý và phê chuẩn. Nếu được chấp thuận,
văn phòng đăng ký cử tri quận sẽ gửi cho quý vị, qua thư không thể chuyển tiếp, một Thẻ Nhận dạng Cử tri. Nếu quý vị không nhận được Thẻ Nhận dạng
Cử tri trong vòng 14 ngày kể từ ngày gửi đơn đăng ký này, hãy liên hệ với văn phòng đăng ký cử tri quận của quý vị.
6. Nếu quý vị từ chối ghi danh bầu cử, quyết định của quý vị sẽ được giữ bí mật. Nếu quý vị đăng ký bầu cử, văn phòng mà quý vị đăng ký sẽ được giữ bí
mật và chỉ được sử dụng cho mục đích đăng ký cử tri.
7. Không được sử dụng ghim bấm hoặc băng keo.
8. Ghi chữ in hoa và ký tên rõ ràng bằng bút xanh dương hoặc đen.

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐIỀN MẪU ĐƠN NÀY (VUI LÒNG ĐỌC KỸ)

GẤP LẠI

Mục 3. 3b Giấy phép Lái xe (DL) Tiểu bang Pennsylvania, Số ID PennDOT, HOẶC
Số An sinh Xã hội: Quý vị phải cung cấp Số Giấy phép Lái xe PA hoặc Số ID
PennDOT nếu có. Nếu không có Số Giấy phép Lái xe PA hoặc Số ID PennDOT
quý vị phải cung cấp bốn chữ số cuối cùng của Số An sinh Xã hội của quý vị. Nếu
quý vị không có Số An sinh Xã hội, xin vui lòng đánh dấu vào ô bên phải của mục 3b.
Mục 4. 4a Địa chỉ Cư trú: Điền đầy đủ địa chỉ cư trú của quý vị. Không sử dụng các
hộp thư P.O. tại đây trừ quý vị khi không có địa chỉ thực sự. Ghi chữ in hoa
địa chỉ đường, thành phố và mã bưu điện. (Nếu nơi cư trú chỉ là một phần của ngôi
nhà, hãy ghi vào vị trí hoặc số phòng, căn hộ hoặc tầng lầu quý vị đang ở.) 4b Mặc
dù việc cung cấp số điện thoại của quý vị là tùy ý, đó là cách nhanh chóng và dễ
dàng để Quận liên lạc với quý vị nếu mẫu đăng ký của quý vị vẫn còn thiếu thông
tin.
Mục 4c Trong Mục 4c hãy điền vào tên khu đô thị (thành phố, khu, thị trấn) và quận
nơi quý vị đang sống. Sử dụng bản đồ trong ô dưới đây nếu quý vị không thể xác
định rõ địa chỉ của mình.

TÂY

ĐÔNG

NAM

Nếu địa chỉ của quý vị được liệt kê trong Mục 4a không có số đường phố hoặc tên
đường phố (ví dụ, Schoolhouse Road hoặc RR2 Box 3) thì hãy dùng ô ở trên để
vẽ một bản đồ nơi quý vị sống. Bao gồm cả các mốc định hướng và đường.

*F*
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Mục 11. Tuyên bố Đăng ký: Quý vị phải là công dân Hoa Kỳ để được đăng ký bầu cử tại
Commonwealth of Pennsylvania. Xin vui lòng đọc tuyên bố đăng ký này thật kỹ.
Quý vị phải ký tên và ghi chữ in hoa tên của mình và ghi ngày làm đơn.
Mục 12. Nếu quý vị đã được cấp Số Nhận dạng Cử tri là số có trên Thẻ Nhận dạng Cử tri
của quý vị, hãy ghi Số Nhận dạng đó tại đây, nếu có. Nếu quý vị đang nộp đơn
đăng ký bầu cử lần đầu tiên, hãy bỏ trống ô này.
Mục 13. Nếu cần hỗ trợ khi bỏ phiếu, quý vị phải đánh dấu vào ô này và đưa ra lý do.

HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI VIỆC KHAI MAN ĐĂNG KÝ
CẢNH BÁO: Nếu người ký tên vào đơn đăng ký chính thức biết một
tuyên bố khai báo trong đơn này là sai lệch, thực hiện một đăng ký sai
lệch, hoặc cung cấp thông tin sai lệch, người đó sẽ phạm tội khai man. Tội
khai man, nếu bị kết án, có thể bị phạt tù tối đa bảy năm, hoặc phạt tiền tối
đa $15,000, hoặc cả hai, tùy theo phán quyết của tòa án. Việc đệ trình một
đơn đăng ký có chứa những thông tin sai lệch cũng có thể khiến người đó
phải chịu các hình phạt khác, bao gồm cả việc mất quyền bầu cử, theo luật
tiểu bang hay liên bang.

Thay đổi Địa chỉ

Họ

Có
Có

Không  
Không

}

Nếu quý vị đánh dấu “Không” khi trả lời một
trong những câu hỏi này thì quý vị không cần
điền mẫu đơn này.

Tôi là một nhân viên Liên bang hoặc Tiểu bang và tôi muốn giữ lại khu
vực cư trú bầu cử của tôi trong Quận nơi tôi đã cư trú gần nhất.

Thay đổi Đảng
Tên

Tên đệm/Ghi tắt

Jr  Sr  II  III  IV

Nữ

(khoanh tròn nếu có)

Ghi Số Giấy phép Lái
xe (DL) PA tại đây
nếu quý vị có:

Nếu không có Số Giấy phép
Lái xe Ghi Số An sinh Xã
hội (4 số cuối) tại đây:

Địa chỉ cư trú, bao gồm đường phố và thành phố (Sử dụng bản đồ trên nếu không có số hoặc tên đường phố)
(Nếu chỉ có hộp thư PO, hãy xem ở trên)

Khu đô thị nơi quý vị sống

Quận nơi quý vị sống

8

Tiểu bang

PA

Ngày sinh

9

Quý vị muốn đăng ký vào đảng nào? Quý vị phải đăng ký với một đảng nếu quý vị muốn tham gia
cuộc bầu chọn ứng cử viên của đảng phái đó.
Đảng Cộng hòa
Đảng Dân chủ
Không tham gia
Khác __________________________

/

/

Tên ở lần đăng ký trước đó

a

Tên và chữ ký của người hỗ trợ điền vào đơn đăng ký này

10 Địa chỉ
11

Mã số Bưu điện
(Zip Code)

Địa chỉ Thư tín (nếu khác với địa chỉ cư trú) Thành phố

6

7

Chủng tộc (Tùy chọn)

5

Căn hộ #

TÔI KHÔNG CÓ Giấy phép Lái
xe PA hoặc Số An sinh Xã hội.

THEO ĐÂY TÔI XIN CAM ĐOAN RẰNG:
(1) Vào ngày bầu cử tiếp theo, tôi sẽ là Công dân Hoa Kỳ được
ít nhất một tháng. Tôi sẽ được ít nhất 18 tuổi, và tôi sẽ cư trú tại
Pennsylvania và tại khu vực bầu cử của mình được ít nhất 30 ngày;
(2) Tôi đủ điều kiện pháp lý để bỏ phiếu bầu cử.

8
b

Số Nhận dạng Cử tri

13

Quý vị có cần hỗ trợ khi bỏ phiếu?
Có

Không

Lý do xin hỗ trợ:

Số Điện thoại (Tùy chọn)

b (      )

Tiểu bang Mã số Bưu điện
(Zip Code)

Địa chỉ ở lần đăng ký trước đó (bao gồm cả đường
phố và thành phố)
Quận ở lần đăng ký trước đó

Năm đăng ký trước đó

Ký tên ghi đầy đủ họ tên (hoặc đánh dấu) vào dưới đây.
(Vui lòng xem mục Hình phạt đối với việc Khai man.)
t
t

X

________________________________________________

VÀ THEO ĐÂY TÔI XIN KHẲNG ĐỊNH RẰNG thông tin mà tôi đã cung
cấp trong Tờ khai đăng ký này là đúng sự thật. Tôi hiểu rằng tờ khai đăng
Ghi chữ in hoa Tên Quý vị dưới đây  t
ký này sẽ được chấp nhận cho tất cả các mục đích tương đương với một bản
khai có tuyên thệ; và nếu đơn đăng ký này có tuyên bố sai sự thật nghiêm
trọng thì tôi sẽ phải chịu hình phạt đối với tội khai man.
có - không cần thiết nếu quý vị đăng ký bầu cử lần đầu tiên,
12 (Nếu
hoặc nếu quý vị không biết số của mình.)

4

GẤP LẠI

Ngày:

/

/

DÁN LẠI Ở ĐÂY
KHÔNG ĐƯỢC GỠ

DÁN LẠI Ở ĐÂY
KHÔNG ĐƯỢC GỠ

F

c

Nam

Thay đổi Tên

GẤP LẠI

ĐƠN ĐĂNG KÝ CỬ TRI PENNSYLVANIA t

Quý vị có phải là công dân Hoa Kỳ?
Quý vị sẽ đủ 18 tuổi vào hoặc trước ngày bầu cử không?
Đăng ký Mới

Mục 10. Tên Người hỗ trợ: Nếu đương đơn không thể điền hoặc ký tên vào đơn đăng ký,
người hỗ trợ đương đơn phải cung cấp tên, địa chỉ và chữ ký của mình.

LÀM ẨM

LÀM ẨM

BẮC

Mục 8. Trước khi Đăng ký: Nếu quý vị đã đăng ký trước đây, hãy điền vào tên đã dùng
trong lần đăng ký trước đó của quý vị trong Mục 8a và ghi địa chỉ, quận và năm
đăng ký trước đó trong Mục 8b.

LÀM ẨM 3 MẶT, GẤP DÁN NẮP LẠI VÀ GỬI QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN
ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ CỬ TRI PENNSYLVANIA
GỬI QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN

Để Đăng ký Quý vị Phải:
•
•
•

Là công dân Hoa Kỳ ít nhất một tháng trước cuộc bầu cử sắp tới;
Là cư dân Tiểu bang Pennsylvania và ở tại khu vực bầu cử của quý vị ít nhất 30 ngày
trước cuộc bầu cử sắp tới; và
Ít nhất là 18 tuổi vào ngày bầu cử sắp tới.

www.VotesPA.com

HƯỚNG DẪN TỔNG QUÁT

LÀM ẨM

LÀM ẨM

1. Xin vui lòng cung cấp tất cả các thông tin trên đơn đăng ký như được yêu cầu. Đọc kỹ tất cả các hướng dẫn trước khi quý vị điền vào đơn.
2. Nếu quý vị hiện đã được đăng ký, quý vị không cần phải đăng ký lại trừ khi quý vị đã chuyển chỗ ở hoặc đổi tên của mình kể từ lần đăng ký gần nhất.
3. Để được bỏ phiếu tại cuộc bầu cử sắp tới, đơn đăng ký này phải được văn phòng đăng ký cử tri quận của quý vị tiếp nhận không trễ hơn 30 ngày trước
khi bầu cử, hoặc có dấu bưu điện không muộn hơn ngày thứ ba mươi trước ngày bầu cử. Các cử tri là quân nhân có thể nộp đơn vào bất cứ lúc nào. Để
biết thêm thông tin về các cử tri là quân nhân và làm việc ở nước ngoài, hãy xem trang web www.fvap.gov.
4. Xin ghi địa chỉ gửi thư cho văn phòng đăng ký cử tri quận của quý vị ở mặt sau của đơn đăng ký này và dán tem bưu chính thích hợp tại chỗ quy định.
Địa chỉ cho tất cả các quận Pennsylvania được liệt kê ở mặt sau của mẫu đơn này.
5. Quý vị chưa được đăng ký bầu cử cho đến khi nào đơn xin của quý vị đã được cơ quan đăng ký cử tri quận xử lý và phê chuẩn. Nếu được chấp thuận,
văn phòng đăng ký cử tri quận sẽ gửi cho quý vị, qua thư không thể chuyển tiếp, một Thẻ Nhận dạng Cử tri. Nếu quý vị không nhận được Thẻ Nhận dạng
Cử tri trong vòng 14 ngày kể từ ngày gửi đơn đăng ký này, hãy liên hệ với văn phòng đăng ký cử tri quận của quý vị.
6. Nếu quý vị từ chối ghi danh bầu cử, quyết định của quý vị sẽ được giữ bí mật. Nếu quý vị đăng ký bầu cử, văn phòng mà quý vị đăng ký sẽ được giữ bí
mật và chỉ được sử dụng cho mục đích đăng ký cử tri.
7. Không được sử dụng ghim bấm hoặc băng keo.
8. Ghi chữ in hoa và ký tên rõ ràng bằng bút xanh dương hoặc đen.

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐIỀN MẪU ĐƠN NÀY (VUI LÒNG ĐỌC KỸ)

GẤP LẠI

Mục 3. 3b Giấy phép Lái xe (DL) Tiểu bang Pennsylvania, Số ID PennDOT, HOẶC
Số An sinh Xã hội: Quý vị phải cung cấp Số Giấy phép Lái xe PA hoặc Số ID
PennDOT nếu có. Nếu không có Số Giấy phép Lái xe PA hoặc Số ID PennDOT
quý vị phải cung cấp bốn chữ số cuối cùng của Số An sinh Xã hội của quý vị. Nếu
quý vị không có Số An sinh Xã hội, xin vui lòng đánh dấu vào ô bên phải của mục 3b.
Mục 4. 4a Địa chỉ Cư trú: Điền đầy đủ địa chỉ cư trú của quý vị. Không sử dụng các
hộp thư P.O. tại đây trừ quý vị khi không có địa chỉ thực sự. Ghi chữ in hoa
địa chỉ đường, thành phố và mã bưu điện. (Nếu nơi cư trú chỉ là một phần của ngôi
nhà, hãy ghi vào vị trí hoặc số phòng, căn hộ hoặc tầng lầu quý vị đang ở.) 4b Mặc
dù việc cung cấp số điện thoại của quý vị là tùy ý, đó là cách nhanh chóng và dễ
dàng để Quận liên lạc với quý vị nếu mẫu đăng ký của quý vị vẫn còn thiếu thông
tin.
Mục 4c Trong Mục 4c hãy điền vào tên khu đô thị (thành phố, khu, thị trấn) và quận
nơi quý vị đang sống. Sử dụng bản đồ trong ô dưới đây nếu quý vị không thể xác
định rõ địa chỉ của mình.

TÂY

ĐÔNG

NAM

Nếu địa chỉ của quý vị được liệt kê trong Mục 4a không có số đường phố hoặc tên
đường phố (ví dụ, Schoolhouse Road hoặc RR2 Box 3) thì hãy dùng ô ở trên để
vẽ một bản đồ nơi quý vị sống. Bao gồm cả các mốc định hướng và đường.

*I*
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Mục 11. Tuyên bố Đăng ký: Quý vị phải là công dân Hoa Kỳ để được đăng ký bầu cử tại
Commonwealth of Pennsylvania. Xin vui lòng đọc tuyên bố đăng ký này thật kỹ.
Quý vị phải ký tên và ghi chữ in hoa tên của mình và ghi ngày làm đơn.
Mục 12. Nếu quý vị đã được cấp Số Nhận dạng Cử tri là số có trên Thẻ Nhận dạng Cử tri
của quý vị, hãy ghi Số Nhận dạng đó tại đây, nếu có. Nếu quý vị đang nộp đơn
đăng ký bầu cử lần đầu tiên, hãy bỏ trống ô này.
Mục 13. Nếu cần hỗ trợ khi bỏ phiếu, quý vị phải đánh dấu vào ô này và đưa ra lý do.

HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI VIỆC KHAI MAN ĐĂNG KÝ
CẢNH BÁO: Nếu người ký tên vào đơn đăng ký chính thức biết một
tuyên bố khai báo trong đơn này là sai lệch, thực hiện một đăng ký sai
lệch, hoặc cung cấp thông tin sai lệch, người đó sẽ phạm tội khai man. Tội
khai man, nếu bị kết án, có thể bị phạt tù tối đa bảy năm, hoặc phạt tiền tối
đa $15,000, hoặc cả hai, tùy theo phán quyết của tòa án. Việc đệ trình một
đơn đăng ký có chứa những thông tin sai lệch cũng có thể khiến người đó
phải chịu các hình phạt khác, bao gồm cả việc mất quyền bầu cử, theo luật
tiểu bang hay liên bang.

Thay đổi Địa chỉ

Họ

Có
Có

Không  
Không

}

Nếu quý vị đánh dấu “Không” khi trả lời một
trong những câu hỏi này thì quý vị không cần
điền mẫu đơn này.

Tôi là một nhân viên Liên bang hoặc Tiểu bang và tôi muốn giữ lại khu
vực cư trú bầu cử của tôi trong Quận nơi tôi đã cư trú gần nhất.

Thay đổi Đảng
Tên

Tên đệm/Ghi tắt

Jr  Sr  II  III  IV

Nữ

(khoanh tròn nếu có)

Ghi Số Giấy phép Lái
xe (DL) PA tại đây
nếu quý vị có:

Nếu không có Số Giấy phép
Lái xe Ghi Số An sinh Xã
hội (4 số cuối) tại đây:

Địa chỉ cư trú, bao gồm đường phố và thành phố (Sử dụng bản đồ trên nếu không có số hoặc tên đường phố)
(Nếu chỉ có hộp thư PO, hãy xem ở trên)

Khu đô thị nơi quý vị sống

Quận nơi quý vị sống

8

Tiểu bang

PA

Ngày sinh

9

Quý vị muốn đăng ký vào đảng nào? Quý vị phải đăng ký với một đảng nếu quý vị muốn tham gia
cuộc bầu chọn ứng cử viên của đảng phái đó.
Đảng Cộng hòa
Đảng Dân chủ
Không tham gia
Khác __________________________

/

/

Tên ở lần đăng ký trước đó

a

Tên và chữ ký của người hỗ trợ điền vào đơn đăng ký này

10 Địa chỉ
11

Mã số Bưu điện
(Zip Code)

Địa chỉ Thư tín (nếu khác với địa chỉ cư trú) Thành phố

6

7

Chủng tộc (Tùy chọn)

5

Căn hộ #

TÔI KHÔNG CÓ Giấy phép Lái
xe PA hoặc Số An sinh Xã hội.

THEO ĐÂY TÔI XIN CAM ĐOAN RẰNG:
(1) Vào ngày bầu cử tiếp theo, tôi sẽ là Công dân Hoa Kỳ được
ít nhất một tháng. Tôi sẽ được ít nhất 18 tuổi, và tôi sẽ cư trú tại
Pennsylvania và tại khu vực bầu cử của mình được ít nhất 30 ngày;
(2) Tôi đủ điều kiện pháp lý để bỏ phiếu bầu cử.

8
b

Số Nhận dạng Cử tri

13

Quý vị có cần hỗ trợ khi bỏ phiếu?
Có

Không

Lý do xin hỗ trợ:

Số Điện thoại (Tùy chọn)

b (      )

Tiểu bang Mã số Bưu điện
(Zip Code)

Địa chỉ ở lần đăng ký trước đó (bao gồm cả đường
phố và thành phố)
Quận ở lần đăng ký trước đó

Năm đăng ký trước đó

Ký tên ghi đầy đủ họ tên (hoặc đánh dấu) vào dưới đây.
(Vui lòng xem mục Hình phạt đối với việc Khai man.)
t
t

X

________________________________________________

VÀ THEO ĐÂY TÔI XIN KHẲNG ĐỊNH RẰNG thông tin mà tôi đã cung
cấp trong Tờ khai đăng ký này là đúng sự thật. Tôi hiểu rằng tờ khai đăng
Ghi chữ in hoa Tên Quý vị dưới đây  t
ký này sẽ được chấp nhận cho tất cả các mục đích tương đương với một bản
khai có tuyên thệ; và nếu đơn đăng ký này có tuyên bố sai sự thật nghiêm
trọng thì tôi sẽ phải chịu hình phạt đối với tội khai man.
có - không cần thiết nếu quý vị đăng ký bầu cử lần đầu tiên,
12 (Nếu
hoặc nếu quý vị không biết số của mình.)

4

GẤP LẠI

Ngày:

/

/

DÁN LẠI Ở ĐÂY
KHÔNG ĐƯỢC GỠ

DÁN LẠI Ở ĐÂY
KHÔNG ĐƯỢC GỠ

I

c

Nam

Thay đổi Tên

GẤP LẠI

ĐƠN ĐĂNG KÝ CỬ TRI PENNSYLVANIA t

Quý vị có phải là công dân Hoa Kỳ?
Quý vị sẽ đủ 18 tuổi vào hoặc trước ngày bầu cử không?
Đăng ký Mới

Mục 10. Tên Người hỗ trợ: Nếu đương đơn không thể điền hoặc ký tên vào đơn đăng ký,
người hỗ trợ đương đơn phải cung cấp tên, địa chỉ và chữ ký của mình.

LÀM ẨM

LÀM ẨM

BẮC

Mục 8. Trước khi Đăng ký: Nếu quý vị đã đăng ký trước đây, hãy điền vào tên đã dùng
trong lần đăng ký trước đó của quý vị trong Mục 8a và ghi địa chỉ, quận và năm
đăng ký trước đó trong Mục 8b.

LÀM ẨM 3 MẶT, GẤP DÁN NẮP LẠI VÀ GỬI QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN
ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ CỬ TRI PENNSYLVANIA
GỬI QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN

Để Đăng ký Quý vị Phải:
•
•
•

Là công dân Hoa Kỳ ít nhất một tháng trước cuộc bầu cử sắp tới;
Là cư dân Tiểu bang Pennsylvania và ở tại khu vực bầu cử của quý vị ít nhất 30 ngày
trước cuộc bầu cử sắp tới; và
Ít nhất là 18 tuổi vào ngày bầu cử sắp tới.

www.VotesPA.com

HƯỚNG DẪN TỔNG QUÁT

LÀM ẨM

LÀM ẨM

1. Xin vui lòng cung cấp tất cả các thông tin trên đơn đăng ký như được yêu cầu. Đọc kỹ tất cả các hướng dẫn trước khi quý vị điền vào đơn.
2. Nếu quý vị hiện đã được đăng ký, quý vị không cần phải đăng ký lại trừ khi quý vị đã chuyển chỗ ở hoặc đổi tên của mình kể từ lần đăng ký gần nhất.
3. Để được bỏ phiếu tại cuộc bầu cử sắp tới, đơn đăng ký này phải được văn phòng đăng ký cử tri quận của quý vị tiếp nhận không trễ hơn 30 ngày trước
khi bầu cử, hoặc có dấu bưu điện không muộn hơn ngày thứ ba mươi trước ngày bầu cử. Các cử tri là quân nhân có thể nộp đơn vào bất cứ lúc nào. Để
biết thêm thông tin về các cử tri là quân nhân và làm việc ở nước ngoài, hãy xem trang web www.fvap.gov.
4. Xin ghi địa chỉ gửi thư cho văn phòng đăng ký cử tri quận của quý vị ở mặt sau của đơn đăng ký này và dán tem bưu chính thích hợp tại chỗ quy định.
Địa chỉ cho tất cả các quận Pennsylvania được liệt kê ở mặt sau của mẫu đơn này.
5. Quý vị chưa được đăng ký bầu cử cho đến khi nào đơn xin của quý vị đã được cơ quan đăng ký cử tri quận xử lý và phê chuẩn. Nếu được chấp thuận,
văn phòng đăng ký cử tri quận sẽ gửi cho quý vị, qua thư không thể chuyển tiếp, một Thẻ Nhận dạng Cử tri. Nếu quý vị không nhận được Thẻ Nhận dạng
Cử tri trong vòng 14 ngày kể từ ngày gửi đơn đăng ký này, hãy liên hệ với văn phòng đăng ký cử tri quận của quý vị.
6. Nếu quý vị từ chối ghi danh bầu cử, quyết định của quý vị sẽ được giữ bí mật. Nếu quý vị đăng ký bầu cử, văn phòng mà quý vị đăng ký sẽ được giữ bí
mật và chỉ được sử dụng cho mục đích đăng ký cử tri.
7. Không được sử dụng ghim bấm hoặc băng keo.
8. Ghi chữ in hoa và ký tên rõ ràng bằng bút xanh dương hoặc đen.

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐIỀN MẪU ĐƠN NÀY (VUI LÒNG ĐỌC KỸ)

GẤP LẠI

Mục 3. 3b Giấy phép Lái xe (DL) Tiểu bang Pennsylvania, Số ID PennDOT, HOẶC
Số An sinh Xã hội: Quý vị phải cung cấp Số Giấy phép Lái xe PA hoặc Số ID
PennDOT nếu có. Nếu không có Số Giấy phép Lái xe PA hoặc Số ID PennDOT
quý vị phải cung cấp bốn chữ số cuối cùng của Số An sinh Xã hội của quý vị. Nếu
quý vị không có Số An sinh Xã hội, xin vui lòng đánh dấu vào ô bên phải của mục 3b.
Mục 4. 4a Địa chỉ Cư trú: Điền đầy đủ địa chỉ cư trú của quý vị. Không sử dụng các
hộp thư P.O. tại đây trừ quý vị khi không có địa chỉ thực sự. Ghi chữ in hoa
địa chỉ đường, thành phố và mã bưu điện. (Nếu nơi cư trú chỉ là một phần của ngôi
nhà, hãy ghi vào vị trí hoặc số phòng, căn hộ hoặc tầng lầu quý vị đang ở.) 4b Mặc
dù việc cung cấp số điện thoại của quý vị là tùy ý, đó là cách nhanh chóng và dễ
dàng để Quận liên lạc với quý vị nếu mẫu đăng ký của quý vị vẫn còn thiếu thông
tin.
Mục 4c Trong Mục 4c hãy điền vào tên khu đô thị (thành phố, khu, thị trấn) và quận
nơi quý vị đang sống. Sử dụng bản đồ trong ô dưới đây nếu quý vị không thể xác
định rõ địa chỉ của mình.

TÂY

ĐÔNG

NAM

Nếu địa chỉ của quý vị được liệt kê trong Mục 4a không có số đường phố hoặc tên
đường phố (ví dụ, Schoolhouse Road hoặc RR2 Box 3) thì hãy dùng ô ở trên để
vẽ một bản đồ nơi quý vị sống. Bao gồm cả các mốc định hướng và đường.

*J*

t

1
2
3
a

3
b

GẤP LẠI

4
a

4

Mục 11. Tuyên bố Đăng ký: Quý vị phải là công dân Hoa Kỳ để được đăng ký bầu cử tại
Commonwealth of Pennsylvania. Xin vui lòng đọc tuyên bố đăng ký này thật kỹ.
Quý vị phải ký tên và ghi chữ in hoa tên của mình và ghi ngày làm đơn.
Mục 12. Nếu quý vị đã được cấp Số Nhận dạng Cử tri là số có trên Thẻ Nhận dạng Cử tri
của quý vị, hãy ghi Số Nhận dạng đó tại đây, nếu có. Nếu quý vị đang nộp đơn
đăng ký bầu cử lần đầu tiên, hãy bỏ trống ô này.
Mục 13. Nếu cần hỗ trợ khi bỏ phiếu, quý vị phải đánh dấu vào ô này và đưa ra lý do.

HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI VIỆC KHAI MAN ĐĂNG KÝ
CẢNH BÁO: Nếu người ký tên vào đơn đăng ký chính thức biết một
tuyên bố khai báo trong đơn này là sai lệch, thực hiện một đăng ký sai
lệch, hoặc cung cấp thông tin sai lệch, người đó sẽ phạm tội khai man. Tội
khai man, nếu bị kết án, có thể bị phạt tù tối đa bảy năm, hoặc phạt tiền tối
đa $15,000, hoặc cả hai, tùy theo phán quyết của tòa án. Việc đệ trình một
đơn đăng ký có chứa những thông tin sai lệch cũng có thể khiến người đó
phải chịu các hình phạt khác, bao gồm cả việc mất quyền bầu cử, theo luật
tiểu bang hay liên bang.

Thay đổi Địa chỉ

Họ

Có
Có

Không  
Không

}

Nếu quý vị đánh dấu “Không” khi trả lời một
trong những câu hỏi này thì quý vị không cần
điền mẫu đơn này.

Tôi là một nhân viên Liên bang hoặc Tiểu bang và tôi muốn giữ lại khu
vực cư trú bầu cử của tôi trong Quận nơi tôi đã cư trú gần nhất.

Thay đổi Đảng
Tên

Tên đệm/Ghi tắt

Jr  Sr  II  III  IV

Nữ

(khoanh tròn nếu có)

Ghi Số Giấy phép Lái
xe (DL) PA tại đây
nếu quý vị có:

Nếu không có Số Giấy phép
Lái xe Ghi Số An sinh Xã
hội (4 số cuối) tại đây:

Địa chỉ cư trú, bao gồm đường phố và thành phố (Sử dụng bản đồ trên nếu không có số hoặc tên đường phố)
(Nếu chỉ có hộp thư PO, hãy xem ở trên)

Khu đô thị nơi quý vị sống

Quận nơi quý vị sống

8

Tiểu bang

PA

Ngày sinh

9

Quý vị muốn đăng ký vào đảng nào? Quý vị phải đăng ký với một đảng nếu quý vị muốn tham gia
cuộc bầu chọn ứng cử viên của đảng phái đó.
Đảng Cộng hòa
Đảng Dân chủ
Không tham gia
Khác __________________________

/

/

Tên ở lần đăng ký trước đó

a

Tên và chữ ký của người hỗ trợ điền vào đơn đăng ký này

10 Địa chỉ
11

Mã số Bưu điện
(Zip Code)

Địa chỉ Thư tín (nếu khác với địa chỉ cư trú) Thành phố

6

7

Chủng tộc (Tùy chọn)

5

Căn hộ #

TÔI KHÔNG CÓ Giấy phép Lái
xe PA hoặc Số An sinh Xã hội.

THEO ĐÂY TÔI XIN CAM ĐOAN RẰNG:
(1) Vào ngày bầu cử tiếp theo, tôi sẽ là Công dân Hoa Kỳ được
ít nhất một tháng. Tôi sẽ được ít nhất 18 tuổi, và tôi sẽ cư trú tại
Pennsylvania và tại khu vực bầu cử của mình được ít nhất 30 ngày;
(2) Tôi đủ điều kiện pháp lý để bỏ phiếu bầu cử.

8
b

Số Nhận dạng Cử tri

13

Quý vị có cần hỗ trợ khi bỏ phiếu?
Có

Không

Lý do xin hỗ trợ:

Số Điện thoại (Tùy chọn)

b (      )

Tiểu bang Mã số Bưu điện
(Zip Code)

Địa chỉ ở lần đăng ký trước đó (bao gồm cả đường
phố và thành phố)
Quận ở lần đăng ký trước đó

Năm đăng ký trước đó

Ký tên ghi đầy đủ họ tên (hoặc đánh dấu) vào dưới đây.
(Vui lòng xem mục Hình phạt đối với việc Khai man.)
t
t

X

________________________________________________

VÀ THEO ĐÂY TÔI XIN KHẲNG ĐỊNH RẰNG thông tin mà tôi đã cung
cấp trong Tờ khai đăng ký này là đúng sự thật. Tôi hiểu rằng tờ khai đăng
Ghi chữ in hoa Tên Quý vị dưới đây  t
ký này sẽ được chấp nhận cho tất cả các mục đích tương đương với một bản
khai có tuyên thệ; và nếu đơn đăng ký này có tuyên bố sai sự thật nghiêm
trọng thì tôi sẽ phải chịu hình phạt đối với tội khai man.
có - không cần thiết nếu quý vị đăng ký bầu cử lần đầu tiên,
12 (Nếu
hoặc nếu quý vị không biết số của mình.)

4

GẤP LẠI

Ngày:

/

/

DÁN LẠI Ở ĐÂY
KHÔNG ĐƯỢC GỠ

DÁN LẠI Ở ĐÂY
KHÔNG ĐƯỢC GỠ

J

c

Nam

Thay đổi Tên

GẤP LẠI

ĐƠN ĐĂNG KÝ CỬ TRI PENNSYLVANIA t

Quý vị có phải là công dân Hoa Kỳ?
Quý vị sẽ đủ 18 tuổi vào hoặc trước ngày bầu cử không?
Đăng ký Mới

Mục 10. Tên Người hỗ trợ: Nếu đương đơn không thể điền hoặc ký tên vào đơn đăng ký,
người hỗ trợ đương đơn phải cung cấp tên, địa chỉ và chữ ký của mình.

LÀM ẨM

LÀM ẨM

BẮC

Mục 8. Trước khi Đăng ký: Nếu quý vị đã đăng ký trước đây, hãy điền vào tên đã dùng
trong lần đăng ký trước đó của quý vị trong Mục 8a và ghi địa chỉ, quận và năm
đăng ký trước đó trong Mục 8b.

LÀM ẨM 3 MẶT, GẤP DÁN NẮP LẠI VÀ GỬI QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN
ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ CỬ TRI PENNSYLVANIA
GỬI QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN

Để Đăng ký Quý vị Phải:
•
•
•

Là công dân Hoa Kỳ ít nhất một tháng trước cuộc bầu cử sắp tới;
Là cư dân Tiểu bang Pennsylvania và ở tại khu vực bầu cử của quý vị ít nhất 30 ngày
trước cuộc bầu cử sắp tới; và
Ít nhất là 18 tuổi vào ngày bầu cử sắp tới.

www.VotesPA.com

HƯỚNG DẪN TỔNG QUÁT

LÀM ẨM

LÀM ẨM

1. Xin vui lòng cung cấp tất cả các thông tin trên đơn đăng ký như được yêu cầu. Đọc kỹ tất cả các hướng dẫn trước khi quý vị điền vào đơn.
2. Nếu quý vị hiện đã được đăng ký, quý vị không cần phải đăng ký lại trừ khi quý vị đã chuyển chỗ ở hoặc đổi tên của mình kể từ lần đăng ký gần nhất.
3. Để được bỏ phiếu tại cuộc bầu cử sắp tới, đơn đăng ký này phải được văn phòng đăng ký cử tri quận của quý vị tiếp nhận không trễ hơn 30 ngày trước
khi bầu cử, hoặc có dấu bưu điện không muộn hơn ngày thứ ba mươi trước ngày bầu cử. Các cử tri là quân nhân có thể nộp đơn vào bất cứ lúc nào. Để
biết thêm thông tin về các cử tri là quân nhân và làm việc ở nước ngoài, hãy xem trang web www.fvap.gov.
4. Xin ghi địa chỉ gửi thư cho văn phòng đăng ký cử tri quận của quý vị ở mặt sau của đơn đăng ký này và dán tem bưu chính thích hợp tại chỗ quy định.
Địa chỉ cho tất cả các quận Pennsylvania được liệt kê ở mặt sau của mẫu đơn này.
5. Quý vị chưa được đăng ký bầu cử cho đến khi nào đơn xin của quý vị đã được cơ quan đăng ký cử tri quận xử lý và phê chuẩn. Nếu được chấp thuận,
văn phòng đăng ký cử tri quận sẽ gửi cho quý vị, qua thư không thể chuyển tiếp, một Thẻ Nhận dạng Cử tri. Nếu quý vị không nhận được Thẻ Nhận dạng
Cử tri trong vòng 14 ngày kể từ ngày gửi đơn đăng ký này, hãy liên hệ với văn phòng đăng ký cử tri quận của quý vị.
6. Nếu quý vị từ chối ghi danh bầu cử, quyết định của quý vị sẽ được giữ bí mật. Nếu quý vị đăng ký bầu cử, văn phòng mà quý vị đăng ký sẽ được giữ bí
mật và chỉ được sử dụng cho mục đích đăng ký cử tri.
7. Không được sử dụng ghim bấm hoặc băng keo.
8. Ghi chữ in hoa và ký tên rõ ràng bằng bút xanh dương hoặc đen.

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐIỀN MẪU ĐƠN NÀY (VUI LÒNG ĐỌC KỸ)

GẤP LẠI

Mục 3. 3b Giấy phép Lái xe (DL) Tiểu bang Pennsylvania, Số ID PennDOT, HOẶC
Số An sinh Xã hội: Quý vị phải cung cấp Số Giấy phép Lái xe PA hoặc Số ID
PennDOT nếu có. Nếu không có Số Giấy phép Lái xe PA hoặc Số ID PennDOT
quý vị phải cung cấp bốn chữ số cuối cùng của Số An sinh Xã hội của quý vị. Nếu
quý vị không có Số An sinh Xã hội, xin vui lòng đánh dấu vào ô bên phải của mục 3b.
Mục 4. 4a Địa chỉ Cư trú: Điền đầy đủ địa chỉ cư trú của quý vị. Không sử dụng các
hộp thư P.O. tại đây trừ quý vị khi không có địa chỉ thực sự. Ghi chữ in hoa
địa chỉ đường, thành phố và mã bưu điện. (Nếu nơi cư trú chỉ là một phần của ngôi
nhà, hãy ghi vào vị trí hoặc số phòng, căn hộ hoặc tầng lầu quý vị đang ở.) 4b Mặc
dù việc cung cấp số điện thoại của quý vị là tùy ý, đó là cách nhanh chóng và dễ
dàng để Quận liên lạc với quý vị nếu mẫu đăng ký của quý vị vẫn còn thiếu thông
tin.
Mục 4c Trong Mục 4c hãy điền vào tên khu đô thị (thành phố, khu, thị trấn) và quận
nơi quý vị đang sống. Sử dụng bản đồ trong ô dưới đây nếu quý vị không thể xác
định rõ địa chỉ của mình.

TÂY

ĐÔNG

NAM

Nếu địa chỉ của quý vị được liệt kê trong Mục 4a không có số đường phố hoặc tên
đường phố (ví dụ, Schoolhouse Road hoặc RR2 Box 3) thì hãy dùng ô ở trên để
vẽ một bản đồ nơi quý vị sống. Bao gồm cả các mốc định hướng và đường.

*K*

t

1
2
3
a

3
b

GẤP LẠI

4
a

4

Mục 11. Tuyên bố Đăng ký: Quý vị phải là công dân Hoa Kỳ để được đăng ký bầu cử tại
Commonwealth of Pennsylvania. Xin vui lòng đọc tuyên bố đăng ký này thật kỹ.
Quý vị phải ký tên và ghi chữ in hoa tên của mình và ghi ngày làm đơn.
Mục 12. Nếu quý vị đã được cấp Số Nhận dạng Cử tri là số có trên Thẻ Nhận dạng Cử tri
của quý vị, hãy ghi Số Nhận dạng đó tại đây, nếu có. Nếu quý vị đang nộp đơn
đăng ký bầu cử lần đầu tiên, hãy bỏ trống ô này.
Mục 13. Nếu cần hỗ trợ khi bỏ phiếu, quý vị phải đánh dấu vào ô này và đưa ra lý do.

HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI VIỆC KHAI MAN ĐĂNG KÝ
CẢNH BÁO: Nếu người ký tên vào đơn đăng ký chính thức biết một
tuyên bố khai báo trong đơn này là sai lệch, thực hiện một đăng ký sai
lệch, hoặc cung cấp thông tin sai lệch, người đó sẽ phạm tội khai man. Tội
khai man, nếu bị kết án, có thể bị phạt tù tối đa bảy năm, hoặc phạt tiền tối
đa $15,000, hoặc cả hai, tùy theo phán quyết của tòa án. Việc đệ trình một
đơn đăng ký có chứa những thông tin sai lệch cũng có thể khiến người đó
phải chịu các hình phạt khác, bao gồm cả việc mất quyền bầu cử, theo luật
tiểu bang hay liên bang.

Thay đổi Địa chỉ

Họ

Có
Có

Không  
Không

}

Nếu quý vị đánh dấu “Không” khi trả lời một
trong những câu hỏi này thì quý vị không cần
điền mẫu đơn này.

Tôi là một nhân viên Liên bang hoặc Tiểu bang và tôi muốn giữ lại khu
vực cư trú bầu cử của tôi trong Quận nơi tôi đã cư trú gần nhất.

Thay đổi Đảng
Tên

Tên đệm/Ghi tắt

Jr  Sr  II  III  IV

Nữ

(khoanh tròn nếu có)

Ghi Số Giấy phép Lái
xe (DL) PA tại đây
nếu quý vị có:

Nếu không có Số Giấy phép
Lái xe Ghi Số An sinh Xã
hội (4 số cuối) tại đây:

Địa chỉ cư trú, bao gồm đường phố và thành phố (Sử dụng bản đồ trên nếu không có số hoặc tên đường phố)
(Nếu chỉ có hộp thư PO, hãy xem ở trên)

Khu đô thị nơi quý vị sống

Quận nơi quý vị sống

8

Tiểu bang

PA

Ngày sinh

9

Quý vị muốn đăng ký vào đảng nào? Quý vị phải đăng ký với một đảng nếu quý vị muốn tham gia
cuộc bầu chọn ứng cử viên của đảng phái đó.
Đảng Cộng hòa
Đảng Dân chủ
Không tham gia
Khác __________________________

/

/

Tên ở lần đăng ký trước đó

a

Tên và chữ ký của người hỗ trợ điền vào đơn đăng ký này

10 Địa chỉ
11

Mã số Bưu điện
(Zip Code)

Địa chỉ Thư tín (nếu khác với địa chỉ cư trú) Thành phố

6

7

Chủng tộc (Tùy chọn)

5

Căn hộ #

TÔI KHÔNG CÓ Giấy phép Lái
xe PA hoặc Số An sinh Xã hội.

THEO ĐÂY TÔI XIN CAM ĐOAN RẰNG:
(1) Vào ngày bầu cử tiếp theo, tôi sẽ là Công dân Hoa Kỳ được
ít nhất một tháng. Tôi sẽ được ít nhất 18 tuổi, và tôi sẽ cư trú tại
Pennsylvania và tại khu vực bầu cử của mình được ít nhất 30 ngày;
(2) Tôi đủ điều kiện pháp lý để bỏ phiếu bầu cử.

8
b

Số Nhận dạng Cử tri

13

Quý vị có cần hỗ trợ khi bỏ phiếu?
Có

Không

Lý do xin hỗ trợ:

Số Điện thoại (Tùy chọn)

b (      )

Tiểu bang Mã số Bưu điện
(Zip Code)

Địa chỉ ở lần đăng ký trước đó (bao gồm cả đường
phố và thành phố)
Quận ở lần đăng ký trước đó

Năm đăng ký trước đó

Ký tên ghi đầy đủ họ tên (hoặc đánh dấu) vào dưới đây.
(Vui lòng xem mục Hình phạt đối với việc Khai man.)
t
t

X

________________________________________________

VÀ THEO ĐÂY TÔI XIN KHẲNG ĐỊNH RẰNG thông tin mà tôi đã cung
cấp trong Tờ khai đăng ký này là đúng sự thật. Tôi hiểu rằng tờ khai đăng
Ghi chữ in hoa Tên Quý vị dưới đây  t
ký này sẽ được chấp nhận cho tất cả các mục đích tương đương với một bản
khai có tuyên thệ; và nếu đơn đăng ký này có tuyên bố sai sự thật nghiêm
trọng thì tôi sẽ phải chịu hình phạt đối với tội khai man.
có - không cần thiết nếu quý vị đăng ký bầu cử lần đầu tiên,
12 (Nếu
hoặc nếu quý vị không biết số của mình.)

4

GẤP LẠI

Ngày:

/

/

DÁN LẠI Ở ĐÂY
KHÔNG ĐƯỢC GỠ

DÁN LẠI Ở ĐÂY
KHÔNG ĐƯỢC GỠ

K

c

Nam

Thay đổi Tên

GẤP LẠI

ĐƠN ĐĂNG KÝ CỬ TRI PENNSYLVANIA t

Quý vị có phải là công dân Hoa Kỳ?
Quý vị sẽ đủ 18 tuổi vào hoặc trước ngày bầu cử không?
Đăng ký Mới

Mục 10. Tên Người hỗ trợ: Nếu đương đơn không thể điền hoặc ký tên vào đơn đăng ký,
người hỗ trợ đương đơn phải cung cấp tên, địa chỉ và chữ ký của mình.

LÀM ẨM

LÀM ẨM

BẮC

Mục 8. Trước khi Đăng ký: Nếu quý vị đã đăng ký trước đây, hãy điền vào tên đã dùng
trong lần đăng ký trước đó của quý vị trong Mục 8a và ghi địa chỉ, quận và năm
đăng ký trước đó trong Mục 8b.

LÀM ẨM 3 MẶT, GẤP DÁN NẮP LẠI VÀ GỬI QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN
ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ CỬ TRI PENNSYLVANIA
GỬI QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN

Để Đăng ký Quý vị Phải:
•
•
•

Là công dân Hoa Kỳ ít nhất một tháng trước cuộc bầu cử sắp tới;
Là cư dân Tiểu bang Pennsylvania và ở tại khu vực bầu cử của quý vị ít nhất 30 ngày
trước cuộc bầu cử sắp tới; và
Ít nhất là 18 tuổi vào ngày bầu cử sắp tới.

www.VotesPA.com

HƯỚNG DẪN TỔNG QUÁT

LÀM ẨM

LÀM ẨM

1. Xin vui lòng cung cấp tất cả các thông tin trên đơn đăng ký như được yêu cầu. Đọc kỹ tất cả các hướng dẫn trước khi quý vị điền vào đơn.
2. Nếu quý vị hiện đã được đăng ký, quý vị không cần phải đăng ký lại trừ khi quý vị đã chuyển chỗ ở hoặc đổi tên của mình kể từ lần đăng ký gần nhất.
3. Để được bỏ phiếu tại cuộc bầu cử sắp tới, đơn đăng ký này phải được văn phòng đăng ký cử tri quận của quý vị tiếp nhận không trễ hơn 30 ngày trước
khi bầu cử, hoặc có dấu bưu điện không muộn hơn ngày thứ ba mươi trước ngày bầu cử. Các cử tri là quân nhân có thể nộp đơn vào bất cứ lúc nào. Để
biết thêm thông tin về các cử tri là quân nhân và làm việc ở nước ngoài, hãy xem trang web www.fvap.gov.
4. Xin ghi địa chỉ gửi thư cho văn phòng đăng ký cử tri quận của quý vị ở mặt sau của đơn đăng ký này và dán tem bưu chính thích hợp tại chỗ quy định.
Địa chỉ cho tất cả các quận Pennsylvania được liệt kê ở mặt sau của mẫu đơn này.
5. Quý vị chưa được đăng ký bầu cử cho đến khi nào đơn xin của quý vị đã được cơ quan đăng ký cử tri quận xử lý và phê chuẩn. Nếu được chấp thuận,
văn phòng đăng ký cử tri quận sẽ gửi cho quý vị, qua thư không thể chuyển tiếp, một Thẻ Nhận dạng Cử tri. Nếu quý vị không nhận được Thẻ Nhận dạng
Cử tri trong vòng 14 ngày kể từ ngày gửi đơn đăng ký này, hãy liên hệ với văn phòng đăng ký cử tri quận của quý vị.
6. Nếu quý vị từ chối ghi danh bầu cử, quyết định của quý vị sẽ được giữ bí mật. Nếu quý vị đăng ký bầu cử, văn phòng mà quý vị đăng ký sẽ được giữ bí
mật và chỉ được sử dụng cho mục đích đăng ký cử tri.
7. Không được sử dụng ghim bấm hoặc băng keo.
8. Ghi chữ in hoa và ký tên rõ ràng bằng bút xanh dương hoặc đen.

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐIỀN MẪU ĐƠN NÀY (VUI LÒNG ĐỌC KỸ)

GẤP LẠI

Mục 3. 3b Giấy phép Lái xe (DL) Tiểu bang Pennsylvania, Số ID PennDOT, HOẶC
Số An sinh Xã hội: Quý vị phải cung cấp Số Giấy phép Lái xe PA hoặc Số ID
PennDOT nếu có. Nếu không có Số Giấy phép Lái xe PA hoặc Số ID PennDOT
quý vị phải cung cấp bốn chữ số cuối cùng của Số An sinh Xã hội của quý vị. Nếu
quý vị không có Số An sinh Xã hội, xin vui lòng đánh dấu vào ô bên phải của mục 3b.
Mục 4. 4a Địa chỉ Cư trú: Điền đầy đủ địa chỉ cư trú của quý vị. Không sử dụng các
hộp thư P.O. tại đây trừ quý vị khi không có địa chỉ thực sự. Ghi chữ in hoa
địa chỉ đường, thành phố và mã bưu điện. (Nếu nơi cư trú chỉ là một phần của ngôi
nhà, hãy ghi vào vị trí hoặc số phòng, căn hộ hoặc tầng lầu quý vị đang ở.) 4b Mặc
dù việc cung cấp số điện thoại của quý vị là tùy ý, đó là cách nhanh chóng và dễ
dàng để Quận liên lạc với quý vị nếu mẫu đăng ký của quý vị vẫn còn thiếu thông
tin.
Mục 4c Trong Mục 4c hãy điền vào tên khu đô thị (thành phố, khu, thị trấn) và quận
nơi quý vị đang sống. Sử dụng bản đồ trong ô dưới đây nếu quý vị không thể xác
định rõ địa chỉ của mình.

TÂY

ĐÔNG

NAM

Nếu địa chỉ của quý vị được liệt kê trong Mục 4a không có số đường phố hoặc tên
đường phố (ví dụ, Schoolhouse Road hoặc RR2 Box 3) thì hãy dùng ô ở trên để
vẽ một bản đồ nơi quý vị sống. Bao gồm cả các mốc định hướng và đường.

*L*
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a

3
b

GẤP LẠI

4
a

4

Mục 11. Tuyên bố Đăng ký: Quý vị phải là công dân Hoa Kỳ để được đăng ký bầu cử tại
Commonwealth of Pennsylvania. Xin vui lòng đọc tuyên bố đăng ký này thật kỹ.
Quý vị phải ký tên và ghi chữ in hoa tên của mình và ghi ngày làm đơn.
Mục 12. Nếu quý vị đã được cấp Số Nhận dạng Cử tri là số có trên Thẻ Nhận dạng Cử tri
của quý vị, hãy ghi Số Nhận dạng đó tại đây, nếu có. Nếu quý vị đang nộp đơn
đăng ký bầu cử lần đầu tiên, hãy bỏ trống ô này.
Mục 13. Nếu cần hỗ trợ khi bỏ phiếu, quý vị phải đánh dấu vào ô này và đưa ra lý do.

HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI VIỆC KHAI MAN ĐĂNG KÝ
CẢNH BÁO: Nếu người ký tên vào đơn đăng ký chính thức biết một
tuyên bố khai báo trong đơn này là sai lệch, thực hiện một đăng ký sai
lệch, hoặc cung cấp thông tin sai lệch, người đó sẽ phạm tội khai man. Tội
khai man, nếu bị kết án, có thể bị phạt tù tối đa bảy năm, hoặc phạt tiền tối
đa $15,000, hoặc cả hai, tùy theo phán quyết của tòa án. Việc đệ trình một
đơn đăng ký có chứa những thông tin sai lệch cũng có thể khiến người đó
phải chịu các hình phạt khác, bao gồm cả việc mất quyền bầu cử, theo luật
tiểu bang hay liên bang.

Thay đổi Địa chỉ

Họ

Có
Có

Không  
Không

}

Nếu quý vị đánh dấu “Không” khi trả lời một
trong những câu hỏi này thì quý vị không cần
điền mẫu đơn này.

Tôi là một nhân viên Liên bang hoặc Tiểu bang và tôi muốn giữ lại khu
vực cư trú bầu cử của tôi trong Quận nơi tôi đã cư trú gần nhất.

Thay đổi Đảng
Tên

Tên đệm/Ghi tắt

Jr  Sr  II  III  IV

Nữ

(khoanh tròn nếu có)

Ghi Số Giấy phép Lái
xe (DL) PA tại đây
nếu quý vị có:

Nếu không có Số Giấy phép
Lái xe Ghi Số An sinh Xã
hội (4 số cuối) tại đây:

Địa chỉ cư trú, bao gồm đường phố và thành phố (Sử dụng bản đồ trên nếu không có số hoặc tên đường phố)
(Nếu chỉ có hộp thư PO, hãy xem ở trên)

Khu đô thị nơi quý vị sống

Quận nơi quý vị sống

8

Tiểu bang

PA

Ngày sinh

9

Quý vị muốn đăng ký vào đảng nào? Quý vị phải đăng ký với một đảng nếu quý vị muốn tham gia
cuộc bầu chọn ứng cử viên của đảng phái đó.
Đảng Cộng hòa
Đảng Dân chủ
Không tham gia
Khác __________________________

/

/

Tên ở lần đăng ký trước đó

a

Tên và chữ ký của người hỗ trợ điền vào đơn đăng ký này

10 Địa chỉ
11

Mã số Bưu điện
(Zip Code)

Địa chỉ Thư tín (nếu khác với địa chỉ cư trú) Thành phố

6

7

Chủng tộc (Tùy chọn)

5

Căn hộ #

TÔI KHÔNG CÓ Giấy phép Lái
xe PA hoặc Số An sinh Xã hội.

THEO ĐÂY TÔI XIN CAM ĐOAN RẰNG:
(1) Vào ngày bầu cử tiếp theo, tôi sẽ là Công dân Hoa Kỳ được
ít nhất một tháng. Tôi sẽ được ít nhất 18 tuổi, và tôi sẽ cư trú tại
Pennsylvania và tại khu vực bầu cử của mình được ít nhất 30 ngày;
(2) Tôi đủ điều kiện pháp lý để bỏ phiếu bầu cử.

8
b

Số Nhận dạng Cử tri

13

Quý vị có cần hỗ trợ khi bỏ phiếu?
Có

Không

Lý do xin hỗ trợ:

Số Điện thoại (Tùy chọn)

b (      )

Tiểu bang Mã số Bưu điện
(Zip Code)

Địa chỉ ở lần đăng ký trước đó (bao gồm cả đường
phố và thành phố)
Quận ở lần đăng ký trước đó

Năm đăng ký trước đó

Ký tên ghi đầy đủ họ tên (hoặc đánh dấu) vào dưới đây.
(Vui lòng xem mục Hình phạt đối với việc Khai man.)
t
t

X

________________________________________________

VÀ THEO ĐÂY TÔI XIN KHẲNG ĐỊNH RẰNG thông tin mà tôi đã cung
cấp trong Tờ khai đăng ký này là đúng sự thật. Tôi hiểu rằng tờ khai đăng
Ghi chữ in hoa Tên Quý vị dưới đây  t
ký này sẽ được chấp nhận cho tất cả các mục đích tương đương với một bản
khai có tuyên thệ; và nếu đơn đăng ký này có tuyên bố sai sự thật nghiêm
trọng thì tôi sẽ phải chịu hình phạt đối với tội khai man.
có - không cần thiết nếu quý vị đăng ký bầu cử lần đầu tiên,
12 (Nếu
hoặc nếu quý vị không biết số của mình.)

4

GẤP LẠI

Ngày:

/

/

DÁN LẠI Ở ĐÂY
KHÔNG ĐƯỢC GỠ

DÁN LẠI Ở ĐÂY
KHÔNG ĐƯỢC GỠ

L

c

Nam

Thay đổi Tên

GẤP LẠI

ĐƠN ĐĂNG KÝ CỬ TRI PENNSYLVANIA t

Quý vị có phải là công dân Hoa Kỳ?
Quý vị sẽ đủ 18 tuổi vào hoặc trước ngày bầu cử không?
Đăng ký Mới

Mục 10. Tên Người hỗ trợ: Nếu đương đơn không thể điền hoặc ký tên vào đơn đăng ký,
người hỗ trợ đương đơn phải cung cấp tên, địa chỉ và chữ ký của mình.

LÀM ẨM

LÀM ẨM

BẮC

Mục 8. Trước khi Đăng ký: Nếu quý vị đã đăng ký trước đây, hãy điền vào tên đã dùng
trong lần đăng ký trước đó của quý vị trong Mục 8a và ghi địa chỉ, quận và năm
đăng ký trước đó trong Mục 8b.

LÀM ẨM 3 MẶT, GẤP DÁN NẮP LẠI VÀ GỬI QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN
ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ CỬ TRI PENNSYLVANIA
GỬI QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN

Để Đăng ký Quý vị Phải:
•
•
•

Là công dân Hoa Kỳ ít nhất một tháng trước cuộc bầu cử sắp tới;
Là cư dân Tiểu bang Pennsylvania và ở tại khu vực bầu cử của quý vị ít nhất 30 ngày
trước cuộc bầu cử sắp tới; và
Ít nhất là 18 tuổi vào ngày bầu cử sắp tới.

www.VotesPA.com

HƯỚNG DẪN TỔNG QUÁT

LÀM ẨM

LÀM ẨM

1. Xin vui lòng cung cấp tất cả các thông tin trên đơn đăng ký như được yêu cầu. Đọc kỹ tất cả các hướng dẫn trước khi quý vị điền vào đơn.
2. Nếu quý vị hiện đã được đăng ký, quý vị không cần phải đăng ký lại trừ khi quý vị đã chuyển chỗ ở hoặc đổi tên của mình kể từ lần đăng ký gần nhất.
3. Để được bỏ phiếu tại cuộc bầu cử sắp tới, đơn đăng ký này phải được văn phòng đăng ký cử tri quận của quý vị tiếp nhận không trễ hơn 30 ngày trước
khi bầu cử, hoặc có dấu bưu điện không muộn hơn ngày thứ ba mươi trước ngày bầu cử. Các cử tri là quân nhân có thể nộp đơn vào bất cứ lúc nào. Để
biết thêm thông tin về các cử tri là quân nhân và làm việc ở nước ngoài, hãy xem trang web www.fvap.gov.
4. Xin ghi địa chỉ gửi thư cho văn phòng đăng ký cử tri quận của quý vị ở mặt sau của đơn đăng ký này và dán tem bưu chính thích hợp tại chỗ quy định.
Địa chỉ cho tất cả các quận Pennsylvania được liệt kê ở mặt sau của mẫu đơn này.
5. Quý vị chưa được đăng ký bầu cử cho đến khi nào đơn xin của quý vị đã được cơ quan đăng ký cử tri quận xử lý và phê chuẩn. Nếu được chấp thuận,
văn phòng đăng ký cử tri quận sẽ gửi cho quý vị, qua thư không thể chuyển tiếp, một Thẻ Nhận dạng Cử tri. Nếu quý vị không nhận được Thẻ Nhận dạng
Cử tri trong vòng 14 ngày kể từ ngày gửi đơn đăng ký này, hãy liên hệ với văn phòng đăng ký cử tri quận của quý vị.
6. Nếu quý vị từ chối ghi danh bầu cử, quyết định của quý vị sẽ được giữ bí mật. Nếu quý vị đăng ký bầu cử, văn phòng mà quý vị đăng ký sẽ được giữ bí
mật và chỉ được sử dụng cho mục đích đăng ký cử tri.
7. Không được sử dụng ghim bấm hoặc băng keo.
8. Ghi chữ in hoa và ký tên rõ ràng bằng bút xanh dương hoặc đen.

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐIỀN MẪU ĐƠN NÀY (VUI LÒNG ĐỌC KỸ)

GẤP LẠI

Mục 3. 3b Giấy phép Lái xe (DL) Tiểu bang Pennsylvania, Số ID PennDOT, HOẶC
Số An sinh Xã hội: Quý vị phải cung cấp Số Giấy phép Lái xe PA hoặc Số ID
PennDOT nếu có. Nếu không có Số Giấy phép Lái xe PA hoặc Số ID PennDOT
quý vị phải cung cấp bốn chữ số cuối cùng của Số An sinh Xã hội của quý vị. Nếu
quý vị không có Số An sinh Xã hội, xin vui lòng đánh dấu vào ô bên phải của mục 3b.
Mục 4. 4a Địa chỉ Cư trú: Điền đầy đủ địa chỉ cư trú của quý vị. Không sử dụng các
hộp thư P.O. tại đây trừ quý vị khi không có địa chỉ thực sự. Ghi chữ in hoa
địa chỉ đường, thành phố và mã bưu điện. (Nếu nơi cư trú chỉ là một phần của ngôi
nhà, hãy ghi vào vị trí hoặc số phòng, căn hộ hoặc tầng lầu quý vị đang ở.) 4b Mặc
dù việc cung cấp số điện thoại của quý vị là tùy ý, đó là cách nhanh chóng và dễ
dàng để Quận liên lạc với quý vị nếu mẫu đăng ký của quý vị vẫn còn thiếu thông
tin.
Mục 4c Trong Mục 4c hãy điền vào tên khu đô thị (thành phố, khu, thị trấn) và quận
nơi quý vị đang sống. Sử dụng bản đồ trong ô dưới đây nếu quý vị không thể xác
định rõ địa chỉ của mình.

TÂY

ĐÔNG

NAM

Nếu địa chỉ của quý vị được liệt kê trong Mục 4a không có số đường phố hoặc tên
đường phố (ví dụ, Schoolhouse Road hoặc RR2 Box 3) thì hãy dùng ô ở trên để
vẽ một bản đồ nơi quý vị sống. Bao gồm cả các mốc định hướng và đường.

*M*
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1
2
3
a

3
b

GẤP LẠI

4
a

4

DÁN LẠI Ở ĐÂY
KHÔNG ĐƯỢC GỠ

Mục 11. Tuyên bố Đăng ký: Quý vị phải là công dân Hoa Kỳ để được đăng ký bầu cử tại
Commonwealth of Pennsylvania. Xin vui lòng đọc tuyên bố đăng ký này thật kỹ.
Quý vị phải ký tên và ghi chữ in hoa tên của mình và ghi ngày làm đơn.
Mục 12. Nếu quý vị đã được cấp Số Nhận dạng Cử tri là số có trên Thẻ Nhận dạng Cử tri
của quý vị, hãy ghi Số Nhận dạng đó tại đây, nếu có. Nếu quý vị đang nộp đơn
đăng ký bầu cử lần đầu tiên, hãy bỏ trống ô này.
Mục 13. Nếu cần hỗ trợ khi bỏ phiếu, quý vị phải đánh dấu vào ô này và đưa ra lý do.

HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI VIỆC KHAI MAN ĐĂNG KÝ
CẢNH BÁO: Nếu người ký tên vào đơn đăng ký chính thức biết một
tuyên bố khai báo trong đơn này là sai lệch, thực hiện một đăng ký sai
lệch, hoặc cung cấp thông tin sai lệch, người đó sẽ phạm tội khai man. Tội
khai man, nếu bị kết án, có thể bị phạt tù tối đa bảy năm, hoặc phạt tiền tối
đa $15,000, hoặc cả hai, tùy theo phán quyết của tòa án. Việc đệ trình một
đơn đăng ký có chứa những thông tin sai lệch cũng có thể khiến người đó
phải chịu các hình phạt khác, bao gồm cả việc mất quyền bầu cử, theo luật
tiểu bang hay liên bang.

Thay đổi Địa chỉ

Họ

Có
Có

Không  
Không

}

Nếu quý vị đánh dấu “Không” khi trả lời một
trong những câu hỏi này thì quý vị không cần
điền mẫu đơn này.

Tôi là một nhân viên Liên bang hoặc Tiểu bang và tôi muốn giữ lại khu
vực cư trú bầu cử của tôi trong Quận nơi tôi đã cư trú gần nhất.

Thay đổi Đảng
Tên

Tên đệm/Ghi tắt

Jr  Sr  II  III  IV

Nữ

(khoanh tròn nếu có)

Ghi Số Giấy phép Lái
xe (DL) PA tại đây
nếu quý vị có:

Nếu không có Số Giấy phép
Lái xe Ghi Số An sinh Xã
hội (4 số cuối) tại đây:

Địa chỉ cư trú, bao gồm đường phố và thành phố (Sử dụng bản đồ trên nếu không có số hoặc tên đường phố)
(Nếu chỉ có hộp thư PO, hãy xem ở trên)

Khu đô thị nơi quý vị sống

Quận nơi quý vị sống

8

Tiểu bang

PA

Ngày sinh

9

Quý vị muốn đăng ký vào đảng nào? Quý vị phải đăng ký với một đảng nếu quý vị muốn tham gia
cuộc bầu chọn ứng cử viên của đảng phái đó.
Đảng Cộng hòa
Đảng Dân chủ
Không tham gia
Khác __________________________

/

/

Tên ở lần đăng ký trước đó

a

Tên và chữ ký của người hỗ trợ điền vào đơn đăng ký này

10 Địa chỉ
11

Mã số Bưu điện
(Zip Code)

Địa chỉ Thư tín (nếu khác với địa chỉ cư trú) Thành phố

6

7

Chủng tộc (Tùy chọn)

5

Căn hộ #

TÔI KHÔNG CÓ Giấy phép Lái
xe PA hoặc Số An sinh Xã hội.

THEO ĐÂY TÔI XIN CAM ĐOAN RẰNG:
(1) Vào ngày bầu cử tiếp theo, tôi sẽ là Công dân Hoa Kỳ được
ít nhất một tháng. Tôi sẽ được ít nhất 18 tuổi, và tôi sẽ cư trú tại
Pennsylvania và tại khu vực bầu cử của mình được ít nhất 30 ngày;
(2) Tôi đủ điều kiện pháp lý để bỏ phiếu bầu cử.

8
b

Số Nhận dạng Cử tri

13

Quý vị có cần hỗ trợ khi bỏ phiếu?
Có

Không

Lý do xin hỗ trợ:

Số Điện thoại (Tùy chọn)

b (      )

Tiểu bang Mã số Bưu điện
(Zip Code)

Địa chỉ ở lần đăng ký trước đó (bao gồm cả đường
phố và thành phố)
Quận ở lần đăng ký trước đó

Năm đăng ký trước đó

Ký tên ghi đầy đủ họ tên (hoặc đánh dấu) vào dưới đây.
(Vui lòng xem mục Hình phạt đối với việc Khai man.)
t
t

X

________________________________________________

VÀ THEO ĐÂY TÔI XIN KHẲNG ĐỊNH RẰNG thông tin mà tôi đã cung
cấp trong Tờ khai đăng ký này là đúng sự thật. Tôi hiểu rằng tờ khai đăng
Ghi chữ in hoa Tên Quý vị dưới đây  t
ký này sẽ được chấp nhận cho tất cả các mục đích tương đương với một bản
khai có tuyên thệ; và nếu đơn đăng ký này có tuyên bố sai sự thật nghiêm
trọng thì tôi sẽ phải chịu hình phạt đối với tội khai man.
có - không cần thiết nếu quý vị đăng ký bầu cử lần đầu tiên,
12 (Nếu
hoặc nếu quý vị không biết số của mình.)
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Ngày:

/

/

DÁN LẠI Ở ĐÂY
KHÔNG ĐƯỢC GỠ

M

c

Nam

Thay đổi Tên

GẤP LẠI

ĐƠN ĐĂNG KÝ CỬ TRI PENNSYLVANIA t

Quý vị có phải là công dân Hoa Kỳ?
Quý vị sẽ đủ 18 tuổi vào hoặc trước ngày bầu cử không?
Đăng ký Mới

Mục 10. Tên Người hỗ trợ: Nếu đương đơn không thể điền hoặc ký tên vào đơn đăng ký,
người hỗ trợ đương đơn phải cung cấp tên, địa chỉ và chữ ký của mình.

LÀM ẨM

LÀM ẨM

BẮC

Mục 8. Trước khi Đăng ký: Nếu quý vị đã đăng ký trước đây, hãy điền vào tên đã dùng
trong lần đăng ký trước đó của quý vị trong Mục 8a và ghi địa chỉ, quận và năm
đăng ký trước đó trong Mục 8b.

LÀM ẨM 3 MẶT, GẤP DÁN NẮP LẠI VÀ GỬI QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN
ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ CỬ TRI PENNSYLVANIA
GỬI QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN

Để Đăng ký Quý vị Phải:
•
•
•

Là công dân Hoa Kỳ ít nhất một tháng trước cuộc bầu cử sắp tới;
Là cư dân Tiểu bang Pennsylvania và ở tại khu vực bầu cử của quý vị ít nhất 30 ngày
trước cuộc bầu cử sắp tới; và
Ít nhất là 18 tuổi vào ngày bầu cử sắp tới.

HƯỚNG DẪN TỔNG QUÁT

1. Xin vui lòng cung cấp tất cả các thông tin trên đơn đăng ký như được yêu cầu. Đọc kỹ tất cả các hướng dẫn trước khi quý vị điền vào đơn.
2. Nếu quý vị hiện đã được đăng ký, quý vị không cần phải đăng ký lại trừ khi quý vị đã chuyển chỗ ở hoặc đổi tên của mình kể từ lần đăng ký gần nhất.
3. Để được bỏ phiếu tại cuộc bầu cử sắp tới, đơn đăng ký này phải được văn phòng đăng ký cử tri quận của quý vị tiếp nhận không trễ hơn 30 ngày trước
khi bầu cử, hoặc có dấu bưu điện không muộn hơn ngày thứ ba mươi trước ngày bầu cử. Các cử tri là quân nhân có thể nộp đơn vào bất cứ lúc nào. Để
biết thêm thông tin về các cử tri là quân nhân và làm việc ở nước ngoài, hãy xem trang web www.fvap.gov.
4. Xin ghi địa chỉ gửi thư cho văn phòng đăng ký cử tri quận của quý vị ở mặt sau của đơn đăng ký này và dán tem bưu chính thích hợp tại chỗ quy định.
Địa chỉ cho tất cả các quận Pennsylvania được liệt kê ở mặt sau của mẫu đơn này.
5. Quý vị chưa được đăng ký bầu cử cho đến khi nào đơn xin của quý vị đã được cơ quan đăng ký cử tri quận xử lý và phê chuẩn. Nếu được chấp thuận,
văn phòng đăng ký cử tri quận sẽ gửi cho quý vị, qua thư không thể chuyển tiếp, một Thẻ Nhận dạng Cử tri. Nếu quý vị không nhận được Thẻ Nhận dạng
Cử tri trong vòng 14 ngày kể từ ngày gửi đơn đăng ký này, hãy liên hệ với văn phòng đăng ký cử tri quận của quý vị.
6. Nếu quý vị từ chối ghi danh bầu cử, quyết định của quý vị sẽ được giữ bí mật. Nếu quý vị đăng ký bầu cử, văn phòng mà quý vị đăng ký sẽ được giữ bí
mật và chỉ được sử dụng cho mục đích đăng ký cử tri.
7. Không được sử dụng ghim bấm hoặc băng keo.
8. Ghi chữ in hoa và ký tên rõ ràng bằng bút xanh dương hoặc đen.

LÀM ẨM

LÀM ẨM

www.VotesPA.com

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐIỀN MẪU ĐƠN NÀY (VUI LÒNG ĐỌC KỸ)

GẤP LẠI

Mục 3. 3b Giấy phép Lái xe (DL) Tiểu bang Pennsylvania, Số ID PennDOT, HOẶC
Số An sinh Xã hội: Quý vị phải cung cấp Số Giấy phép Lái xe PA hoặc Số ID
PennDOT nếu có. Nếu không có Số Giấy phép Lái xe PA hoặc Số ID PennDOT
quý vị phải cung cấp bốn chữ số cuối cùng của Số An sinh Xã hội của quý vị. Nếu
quý vị không có Số An sinh Xã hội, xin vui lòng đánh dấu vào ô bên phải của mục 3b.
Mục 4. 4a Địa chỉ Cư trú: Điền đầy đủ địa chỉ cư trú của quý vị. Không sử dụng các
hộp thư P.O. tại đây trừ quý vị khi không có địa chỉ thực sự. Ghi chữ in hoa
địa chỉ đường, thành phố và mã bưu điện. (Nếu nơi cư trú chỉ là một phần của ngôi
nhà, hãy ghi vào vị trí hoặc số phòng, căn hộ hoặc tầng lầu quý vị đang ở.) 4b Mặc
dù việc cung cấp số điện thoại của quý vị là tùy ý, đó là cách nhanh chóng và dễ
dàng để Quận liên lạc với quý vị nếu mẫu đăng ký của quý vị vẫn còn thiếu thông
tin.
Mục 4c Trong Mục 4c hãy điền vào tên khu đô thị (thành phố, khu, thị trấn) và quận
nơi quý vị đang sống. Sử dụng bản đồ trong ô dưới đây nếu quý vị không thể xác
định rõ địa chỉ của mình.

TÂY

ĐÔNG

NAM

Nếu địa chỉ của quý vị được liệt kê trong Mục 4a không có số đường phố hoặc tên
đường phố (ví dụ, Schoolhouse Road hoặc RR2 Box 3) thì hãy dùng ô ở trên để
vẽ một bản đồ nơi quý vị sống. Bao gồm cả các mốc định hướng và đường.

t

1
2
3
a

GẤP LẠI

3
b

4
a

4
c

Nam

Thay đổi Tên

Mục 11. Tuyên bố Đăng ký: Quý vị phải là công dân Hoa Kỳ để được đăng ký bầu cử tại
Commonwealth of Pennsylvania. Xin vui lòng đọc tuyên bố đăng ký này thật kỹ.
Quý vị phải ký tên và ghi chữ in hoa tên của mình và ghi ngày làm đơn.
Mục 12. Nếu quý vị đã được cấp Số Nhận dạng Cử tri là số có trên Thẻ Nhận dạng Cử tri
của quý vị, hãy ghi Số Nhận dạng đó tại đây, nếu có. Nếu quý vị đang nộp đơn
đăng ký bầu cử lần đầu tiên, hãy bỏ trống ô này.
Mục 13. Nếu cần hỗ trợ khi bỏ phiếu, quý vị phải đánh dấu vào ô này và đưa ra lý do.

HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI VIỆC KHAI MAN ĐĂNG KÝ
CẢNH BÁO: Nếu người ký tên vào đơn đăng ký chính thức biết một
tuyên bố khai báo trong đơn này là sai lệch, thực hiện một đăng ký sai
lệch, hoặc cung cấp thông tin sai lệch, người đó sẽ phạm tội khai man. Tội
khai man, nếu bị kết án, có thể bị phạt tù tối đa bảy năm, hoặc phạt tiền tối
đa $15,000, hoặc cả hai, tùy theo phán quyết của tòa án. Việc đệ trình một
đơn đăng ký có chứa những thông tin sai lệch cũng có thể khiến người đó
phải chịu các hình phạt khác, bao gồm cả việc mất quyền bầu cử, theo luật
tiểu bang hay liên bang.

Thay đổi Địa chỉ

Họ

Có
Có

}

Nếu quý vị đánh dấu “Không” khi trả lời một
trong những câu hỏi này thì quý vị không cần
điền mẫu đơn này.

Tôi là một nhân viên Liên bang hoặc Tiểu bang và tôi muốn giữ lại khu
vực cư trú bầu cử của tôi trong Quận nơi tôi đã cư trú gần nhất.

Thay đổi Đảng
Tên

Tên đệm/Ghi tắt

Jr  Sr  II  III  IV

(khoanh tròn nếu có)

Ghi Số Giấy phép Lái
xe (DL) PA tại đây
nếu quý vị có:

Nếu không có Số Giấy phép
Lái xe Ghi Số An sinh Xã
hội (4 số cuối) tại đây:

Địa chỉ cư trú, bao gồm đường phố và thành phố (Sử dụng bản đồ trên nếu không có số hoặc tên đường phố)
(Nếu chỉ có hộp thư PO, hãy xem ở trên)

Khu đô thị nơi quý vị sống

Quận nơi quý vị sống

8

Tiểu bang

PA

6

Ngày sinh

9

Quý vị muốn đăng ký vào đảng nào? Quý vị phải đăng ký với một đảng nếu quý vị muốn tham gia
cuộc bầu chọn ứng cử viên của đảng phái đó.
Đảng Cộng hòa
Đảng Dân chủ
Không tham gia
Khác __________________________

/

7

Chủng tộc (Tùy chọn)

5

Căn hộ #

TÔI KHÔNG CÓ Giấy phép Lái
xe PA hoặc Số An sinh Xã hội.

Tên ở lần đăng ký trước đó

a

THEO ĐÂY TÔI XIN CAM ĐOAN RẰNG:
(1) Vào ngày bầu cử tiếp theo, tôi sẽ là Công dân Hoa Kỳ được
ít nhất một tháng. Tôi sẽ được ít nhất 18 tuổi, và tôi sẽ cư trú tại
Pennsylvania và tại khu vực bầu cử của mình được ít nhất 30 ngày;
(2) Tôi đủ điều kiện pháp lý để bỏ phiếu bầu cử.

8
b

Số Nhận dạng Cử tri

13

Quý vị có cần hỗ trợ khi bỏ phiếu?
Có

Không

Lý do xin hỗ trợ:

Số Điện thoại (Tùy chọn)

b (      )

Tiểu bang Mã số Bưu điện
(Zip Code)

Địa chỉ ở lần đăng ký trước đó (bao gồm cả đường
phố và thành phố)
Quận ở lần đăng ký trước đó

Năm đăng ký trước đó

Ký tên ghi đầy đủ họ tên (hoặc đánh dấu) vào dưới đây.
(Vui lòng xem mục Hình phạt đối với việc Khai man.)
t
t

X

________________________________________________

VÀ THEO ĐÂY TÔI XIN KHẲNG ĐỊNH RẰNG thông tin mà tôi đã cung
cấp trong Tờ khai đăng ký này là đúng sự thật. Tôi hiểu rằng tờ khai đăng
Ghi chữ in hoa Tên Quý vị dưới đây  t
ký này sẽ được chấp nhận cho tất cả các mục đích tương đương với một bản
khai có tuyên thệ; và nếu đơn đăng ký này có tuyên bố sai sự thật nghiêm
trọng thì tôi sẽ phải chịu hình phạt đối với tội khai man.
có - không cần thiết nếu quý vị đăng ký bầu cử lần đầu tiên,
12 (Nếu
hoặc nếu quý vị không biết số của mình.)

4
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Ngày:

/

/

DÁN LẠI Ở ĐÂY
KHÔNG ĐƯỢC GỠ

10 Địa chỉ
11

Mã số Bưu điện
(Zip Code)

Địa chỉ Thư tín (nếu khác với địa chỉ cư trú) Thành phố

Tên và chữ ký của người hỗ trợ điền vào đơn đăng ký này

DÁN LẠI Ở ĐÂY
KHÔNG ĐƯỢC GỠ

Không  
Không

Nữ

/

GẤP LẠI

ĐƠN ĐĂNG KÝ CỬ TRI PENNSYLVANIA t

Quý vị có phải là công dân Hoa Kỳ?
Quý vị sẽ đủ 18 tuổi vào hoặc trước ngày bầu cử không?
Đăng ký Mới

Mục 10. Tên Người hỗ trợ: Nếu đương đơn không thể điền hoặc ký tên vào đơn đăng ký,
người hỗ trợ đương đơn phải cung cấp tên, địa chỉ và chữ ký của mình.

LÀM ẨM

LÀM ẨM

BẮC

Mục 8. Trước khi Đăng ký: Nếu quý vị đã đăng ký trước đây, hãy điền vào tên đã dùng
trong lần đăng ký trước đó của quý vị trong Mục 8a và ghi địa chỉ, quận và năm
đăng ký trước đó trong Mục 8b.

ĐỊA CHỈ CÁC VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ CỬ TRI QUẬN

Để gửi đơn này qua đường bưu điện, hãy ghi địa chỉ của Văn phòng Đăng ký Cử tri Quận tại khu vực thích hợp ở mặt sau của mẫu đơn này.
Adams COUNTY
117 Baltimore st rm 106
gettysburg pa 17325
(717) 337-9832
allegheny COUNTY
542 forbes ave ste 609
pittsburgh pa 15219-2913
(412) 350-4500
armstrong COUNTY
administration bldg
450 e market st ste 207
kittanning pa 16201
(724) 548-3222
beaver COUNTY
810 third st
beaver pa 15009
(724) 770-4440
bedford COUNTY
200 s juliana st 3rd fl
bedford pa 15522
(814) 623-4807
Berks COUNTY
633 court st
reading pa 19601
(610) 478-6490
blair COUNTY
423 allegheny st ste 043
hollidaysburg pa 16648-2022
(814) 693-3150
bradford COUNTY
6 court st ste 2
towanda pa 18848
(570) 265-1717
bucks COUNTY
55 e court st
doylestown pa 18901-4318
(215) 348-6163
butler COUNTY
po box 1208
butler pa 16003
(724) 284-5308
cambria COUNTY
200 s center st
ebensburg pa 15931
(814) 472-1464

chester COUNTY
601 westtown rd ste 150
po box 2747
west chester pa 19380-0990
(610) 344-6410
clarion COUNTY
330 main st rm 103
clarion pa 16214
(814) 226-4000 ext 2205
clearfield COUNTY
212 e locust st ste 106
clearfield pa 16830
(814) 765-2641
clinton COUNTY
232 e main st
garden bldg 3rd fl
lock haven pa 17745-1385
(570) 893-4019
columbia COUNTY
po box 380
bloomsburg pa 17815-0380
(570) 389-5640

fulton COUNTY
116 w market st ste 203
mcconnellsburg pa 17233
(717) 485-3691

mercer COUNTY
5 courthouse
mercer pa 16137-1227
(724) 662-7542

greene COUNTY
93 e high st rm 102
waynesburg pa 15370
(724) 852-5230

mifflin COUNTY
20 n wayne st
lewistown pa 17044
(717) 248-6571

huntingdon COUNTY
223 penn st courthouse
huntingdon pa 16652-1486
(814) 643-3091 ext 205

monroe COUNTY
one quaker plaza rm 105
stroudsburg pa 18360
(570) 517-3165

indiana COUNTY
825 philadelphia st
indiana pa 15701-3934
(724) 465-3852

montgomery COUNTY
voter registration
po box 311
norristown pa 19404-0311
(610) 278-3280

jefferson COUNTY
155 main st
jefferson place
brookville pa 15825-1269
(814) 849-1605

crawford COUNTY
903 diamond park
meadville pa 16335
(814) 333-7306

juniata COUNTY
1 n main st
po box 68
mifflintown pa 17059
(717) 436-7706

cumberland COUNTY
310 allen rd ste 101
carlisle pa 17013-3044
(717) 240-6385

lackawanna COUNTY
2400 stafford ave
po box 4524
scranton pa 18505
(570) 963-6737

dauphin COUNTY
po box 1295
harrisburg pa 17108-1295
(717) 780-6360
delaware COUNTY
govt center bldg
201 w front st
media pa 19063-2728
(610) 891-4659

lancaster COUNTY
150 n queen st ste 117
lancaster pa 17603-3562
(717) 299-3556
lawrence COUNTY
430 court st
new castle pa 16101
(724) 656-2161

elk COUNTY
300 center st
po box 448
ridgway pa 15853-0448
(814) 776-5337

lebanon COUNTY
400 s 8th st
municipal bldg rm 209
lebanon pa 17042
(717) 228-4428

erie COUNTY
140 w 6th st rm 112
erie pa 16501
(814) 451-6276

lehigh COUNTY
17 s 7th st
allentown pa 18101-2401
(610) 782-3194

montour COUNTY
29 mill st
danville pa 17821
(570) 271-3000
northampton COUNTY
670 wolf ave
easton pa 18042
(610) 559-3055
northumberland COUNTY
320 n 2nd st ste 1
sunbury pa 17801
(570) 988-4208
QUAN perry COUNTY
po box 37
new bloomfield pa 17068-0037
(717) 582-2131 ext 4110
QUAN philadelphia COUNTY
520 n delaware ave 5th fl
philadelphia pa 19123-4295
(215) 686-1591
QUAN pike COUNTY
506 broad st
milford pa 18337
(570) 296-3427
QUAN potter COUNTY
1 n main st ste 204
coudersport pa 16915
(814) 274-8487

sullivan COUNTY
245 muncy st
po box 157
laporte pa 18626
(570) 946-5201
susquehanna COUNTY
po box 218
105 maple st
montrose pa 18801
(570) 278-4600 ext 220
tioga COUNTY
118 main st
wellsboro pa 16901
(570) 723-8230
union COUNTY
155 n 15th st
lewisburg pa 17837-8822
(570) 524-8603
venango COUNTY
1174 elk st
po box 831
franklin pa 16323-0831
(814) 432-9514
warren COUNTY
204 4th ave
warren pa 16365
(814) 728-3406
QUAN washington COUNTY
100 w beau st rm 206
washington pa 15301
(724) 228-6750
QUAN wayne COUNTY
925 court st
honesdale pa 18431
(570) 253-5978
QUAN westmoreland COUNTY
2 n main st ste 109
greensburg pa 15601
(724) 830-3150
QUAN wyoming COUNTY
1 courthouse sq
tunkhannock pa 18657
(570) 996-2226
QUAN york COUNTY
28 e market st
york pa 17401-1579
(717) 771-9604

ĐỊA CHỈ CỦA QUÝ VỊ:

DÁN
TEM HẠNG
NHẤT TẠI
ĐÂY

THƯ BẦU CỬ

CHÍNH THỨC

TM

Được ủy quyền bởi Dịch vụ Bưu điện Hoa Kỳ

VOTER REGISTRATION OFFICE
COUNTY

CAMERON COUNTY
20 E FIFTH ST
EMPORIUM pa 15834-1469
(814) 486-9322
CARBON COUNTY
76 SUSQUEHANNA st
PO BOX 170
JIM THORPE pa 18229-0170
(570) 325-4801
CENTRE COUNTY
420 HOLMES st
WILLOWBANK OFFICE BLDG
BELLEFONTE pa 16823-1486
(814) 355-6703

FAYETTE COUNTY
22 E MAIN st
PUBLIC SERVICE BLDG
UNIONTOWN pa 15401
(724) 430-1289
FOREST COUNTY
526 ELM ST
BOX 3
TIONESTA pa 16353
(814) 755-3537
FRANKLIN COUNTY
157 LINCOLN WAY EAST
CHAMBERSBURG pa 17201-2211
(717) 261-3886

LUZERNE COUNTY
20 N PENNSYLVANIA AVE ste 207
WILKES-BARRE pa 18701-3505
(570) 825-1715

SCHUYLKILL COUNTY
420 N CENTRE ST
POTTSVILLE pa 17901
(570) 628-1467

LYCOMING COUNTY
48 W THIRD ST
WILLIAMSPORT pa 17701-9536
(570) 327-2267

SNYDER COUNTY
PO BOX 217
MIDDLEburg pa 17842-0217
(570) 837-4207

McKEAN COUNTY
500 W MAIN st
COURTHOUSE
SMETHPORT pa 16749
(814) 887-3203

SOMERSET COUNTY
300 N CENTER AVE ste 340
SOMERSET pa 15501
(814) 445-1549

Để có danh sách các địa chỉ
e-mail hiện có của các quận,
hãy vào: www.VotesPA.com

• Để biết thêm thông tin về bầu cử, xin vui lòng truy cập vào trang web giáo dục của chúng tôi: www.VotesPA.com
• Nếu quý vị không nhận được thẻ Nhận dạng cử tri của mình qua đường bưu điện trong vòng hai tuần, hãy gọi đến văn phòng
đăng ký cử tri quận hoặc đường dây nóng miễn phí của chúng tôi 1-877-VOTESPA (1-877-868-3772).
• Nếu quý vị quan tâm đến việc trở thành một nhân viên phòng phiếu, hoặc thông dịch viên song ngữ vào Ngày Bầu cử, xin
vui lòng đánh dấu vào các ô sau. Văn phòng đăng ký cử tri quận sẽ liên lạc với quý vị.
o Tôi muốn là một nhân viên phòng phiếu vào Ngày Bầu cử
o Tôi muốn là một thông dịch viên song ngữ vào Ngày Bầu cử
Ghi rõ Ngôn ngữ: ________________________
Địa chỉ Email
• Mặc dù việc cung cấp địa chỉ e-mail của quý vị là tùy chọn, đó là cách nhanh chóng và dễ dàng để văn phòng đăng ký cử tri quận
liên lạc với quý vị trong trường hợp mẫu đăng ký của quý vị vẫn còn thiếu thông tin: _______________________________

XUẤT TRÌNH NHẬN DẠNG KHI QUÝ VỊ ĐI BẦU CỬ
Khi bầu cử sẽ có các yêu cầu xác định nhân dạng của quý vị. Để biết thêm chi tiết và danh sách đầy đủ các hình thức nhận dạng được chấp
nhận, vui lòng truy cập www.votespa.com, hoặc gọi Ban Bầu cử Quận hoặc số 1-877-VOTESPA.
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