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1. Quý vị có quyền bỏ phiếu nếu quý vị là 
cử tri có ghi danh hợp lệ.  
Cử tri ghi danh hợp lệ có nghĩa là một 
công dân Hoa Kỳ cư ngụ tại tiểu bang 
này, đã đủ ít nhất là 18 tuổi và không bị 
tù hoặc được phóng thích có điều kiện 
sau khi đã bị kết trọng tội, và đã ghi danh 
để bỏ phiếu tại địa chỉ nhà hiện thời của 
mình.

2. Quý vị có quyền bỏ phiếu tạm thời nếu 
không có tên quý vị trong danh sách bỏ 
phiếu.

3. Quý vị có quyền bỏ phiếu nếu có mặt xếp 
hàng chờ đợi tại địa điểm bỏ phiếu trước 
khi đóng cửa phòng phiếu.

4. Quý vị có quyền bỏ phiếu kín mà không 
bị hăm dọa.

5. Quý vị có quyền có một lá phiếu mới nếu, 
trước khi bỏ phiếu, quý vị tin rằng mình 
đã làm sai. 
Nếu vào bất cứ lúc nào trước khi bỏ phiếu 
sau cùng, quý vị cảm thấy mình đã làm 
sai, quý vị có quyền đổi lá phiếu hư để 
lấy một lá phiếu mới. Cử tri bầu bằng thư 
cũng có thể xin và được cấp lá phiếu mới 
nếu họ trả lại lá phiếu hư cho một viên 

chức bầu cử trước khi đóng cửa phòng 
phiếu vào ngày bầu cử.

6. Quý vị có quyền nhờ giúp để bỏ phiếu, 
nếu quý vị không thể bỏ phiếu nếu không 
được giúp.

7. Quý vị có quyền giao lại lá phiếu bầu 
bằng thư đã bầu cho bất cứ khu vực bầu 
cử nào trong quận.

8. Quý vị có quyền nhận tài liệu bầu cử bằng 
một ngôn ngữ khác, nếu có đủ số cư dân 
trong khu vực bầu cử của quý vị để cung 
cấp tài liệu đó.

9. Quý vị có quyền hỏi về thủ tục bầu cử và 
quan sát tiến trình bầu cử. 
Quý vị có quyền hỏi hội đồng khu vực và 
các viên chức bầu cử về thủ tục bầu cử và 
được giải đáp hoặc chuyển cho viên chức 
thích ứng để giải đáp. Tuy nhiên, nếu quý 
vị hỏi quá nhiều khiến cho họ không thi 
hành được nhiệm vụ của họ, hội đồng 
hoặc các viên chức bầu cử có thể ngưng 
trả lời thắc mắc.

10. Quý vị có quyền trình báo bất cứ hoạt 
động bất hợp pháp hoặc gian lận nào cho 
viên chức bầu cử địa phương hoặc cho 
Văn Phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang.

Nếu quý vị tin rằng mình đã bị từ chối bất cứ quyền nào trên đây, hoặc nếu  
quý vị biết về bất cứ hành vi gian lận hoặc sai trái nào về bầu cử, xin gọi cho  

Đường Dây Hotline Cử Tri miễn phí của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại số (800) 339-8163.

Chi tiết về bản chứng thệ ghi danh cử tri của quý vị sẽ được các viên chức bầu cử sử dụng để gửi cho 
quý vị tin tức chính thức về tiến trình bầu cử, chẳng hạn như địa điểm phòng phiếu của quý vị và các 
vấn đề và ứng cử viên sẽ có tên trong lá phiếu. Việc sử dụng chi tiết ghi danh của cử tri cho mục đích 
thương mại bị luật cấm và là một khinh tội. Chi tiết về cử tri có thể được cung cấp cho một ứng cử 
viên vào một chức vụ, một ủy ban về dự luật được đưa vào lá phiếu, hoặc người khác cho các mục 
đích bầu cử, nghiên cứu học thuật, báo chí, chính trị, hoặc chính quyền, theo quyết định của Tổng Thư 
Ký Tiểu Bang. Không được tiết lộ số bằng lái xe và số an sinh xã hội, hoặc chữ ký của quý vị trong 
thẻ ghi danh của cử tri cho các mục đích này. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về việc sử dụng chi 
tiết của cử tri hoặc muốn trình báo trường hợp nghi ngờ sử dụng sai trái chi tiết đó, xin gọi cho Đường 
Dây Hotline Cử Tri của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại số (800) 339-8163.
Một số cử tri gặp phải trường hợp đe dọa đến mạng sống có thể được cấp tư cách cử tri được bảo mật. 
Muốn biết thêm chi tiết, hãy liên lạc với chương trình An Toàn ở Nhà của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại 
số miễn phí (877) 322-5227 hoặc đến www.sos.ca.gov.
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