
NỘI DUNG NÀY ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG SHE LEADS!

Tôi có đủ điều kiện đăng ký bỏ phiếu không?  
Bạn có thể đăng ký và bỏ phiếu ở Louisiana nếu 
• Là công dân Hoa Kỳ;
• Tối thiểu đủ 18 tuổi vào Ngày bầu cử; 
• Có địa chỉ hợp pháp trong giáo xứ mà bạn đăng ký bỏ phiếu;
• Hiện không bị phạt tù do phạm trọng tội và bạn đã hoàn thành tối thiểu 5 năm 

quản chế hoặc được phóng thích sớm. 

Tôi đăng ký bỏ phiếu bằng cách nào?  
1. Trực tuyến: Truy cập trang web GeauxVote (www.geauxvote.com). Thời hạn 

đăng ký là 20 ngày trước ngày bầu cử sắp tới. Để đăng ký trực tuyến, bạn cần 
phải có ID do chính quyền cấp (trên đó có một mã mà bạn cần nhập vào). 

2. Trực tiếp: Bạn cần đăng ký ít nhất 30 ngày trước kỳ bầu cử tiếp theo bằng cách 
đến một trong các địa điểm sau đây:  

• Văn phòng Xe cơ giới Louisiana;
• Sở Dịch vụ Trẻ em và Gia đình Louisiana;
• Văn phòng WIC;
• Văn phòng tem phiếu thực phẩm;
• Văn phòng Medicaid;
• Văn phòng phục vụ người khuyết tật như Trung tâm Hành động dành cho 

Người Điếc và Văn phòng Sinh sống độc lập; hoặc
• Văn phòng đăng ký nhập ngũ của Lực lượng vũ trang. 

3. Qua thư: Bạn phải đăng ký ít nhất 30 ngày trước kỳ bầu cử tiếp theo nếu đăng 
ký qua thư.   
 
Bạn có thể nhận mẫu đăng ký cử tri tại các thư viện công cộng. Bạn cũng có thể 
tải xuống biểu mẫu đăng ký từ www.geauxvote.com. Bạn có thể gửi mẫu đăng 
ký cử tri đã điền đầy đủ thông tin cho nhân viên đăng ký của văn phòng cử tri. 
Bạn có thể tìm thấy địa chỉ của nhân viên đăng ký tại địa phương bạn trên biểu mẫu.  
 
Bạn cũng có thể đăng ký bằng cách sử dụng Mẫu Đăng ký Cử tri qua Thư quốc 
gia. Mẫu này đã được dịch sang 15 ngôn ngữ khác nhau và bạn có thể tìm thấy 
tại địa chỉ www.eac.gov.
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Tôi có nhận được xác nhận rằng tôi đã đăng ký bỏ phiếu không? 
Bạn sẽ nhận được thẻ thông tin cử tri qua thư sau khi đăng ký hoàn tất. Nếu bạn 
không nhận được thẻ hay thư trong vòng 30 ngày sau khi đăng ký, hãy liên hệ với 
nhân viên đăng ký cử tri tại địa phương.

Tôi bỏ phiếu ở đâu? 
Bạn có thể lựa chọn bỏ phiếu trong tuần Bỏ phiếu sớm hoặc vào Ngày bầu cử. Bạn 
có thể xem ngày bầu cử tiếp theo, địa điểm bỏ phiếu của bạn và mẫu phiếu bầu 
bằng cách truy cập www.geauxvote.com hoặc bằng cách sử dụng ứng dụng Geaux-
Vote trên điện thoại di động thông minh. Một số cử tri như người cao tuổi trên 65 
tuổi có thể chọn bỏ phiếu qua thư. Để kiểm tra xem bạn có đáp ứng đủ yêu cầu bỏ 
phiếu qua thư không, hãy truy cập www.geauxvote.com. 

Tôi cần mang theo những gì khi đi bỏ phiếu? 
Bạn cần thẻ ID có ảnh, có ghi tên và chữ ký, ví dụ:
• Bằng lái xe Louisiana
• Thẻ ID đặc biệt Louisiana
• Hộ chiếu
 
Bạn có thể nhận thẻ ID có ảnh MIỄN PHÍ tại Văn phòng Xe cơ giới khi xuất trình thẻ 
thông tin cử tri. Nếu bạn không có ID có ảnh vào Ngày bầu cử, bạn sẽ cần ký một 
bản cam kết và cung cấp thông tin xác định danh tính của bạn. Khi đi bỏ phiếu, 
bạn sẽ không phải ra về nếu không có thẻ ID. 

Tôi có được hỗ trợ khi đi bỏ phiếu không? 
• Khi bạn đăng ký bỏ phiếu, hãy ghi rõ bạn yêu cầu hỗ trợ ngôn ngữ trên mẫu 

đăng ký cử tri.   
• Bạn có thể đưa thông dịch (ví dụ như thành viên gia đình, bạn bè hoặc hàng xóm) 

đi cùng vào Ngày bầu cử. Hãy thông báo cho nhân viên đăng ký nếu thông dịch 
cùng vào phòng bỏ phiếu với bạn. 

• Bạn có 20 phút để bỏ phiếu. 
• Cử tri khuyết tật thể chất cũng sẽ được hỗ trợ.
• Nếu bạn gặp vấn đề nào đó vào Ngày bầu cử, đừng rời địa điểm bầu cử khi chưa 

bỏ phiếu. Bạn có thể gọi nhân viên đăng ký cử tri tại địa phương và/hoặc Đường 
dây nóng Bảo vệ Bầu cử: 1-866-OUR-VOTE (1-866-687-8683) để được hỗ trợ. 

Bạn có câu hỏi về bầu cử? 
Hãy liên hệ với nhân viên đăng ký cử tri của bạn. 
• Văn phòng Giám đốc Sở Ngoại vụ Louisiana www.sos.la.gov 
• Ủy ban Hỗ trợ Bầu cử Hoa Kỳ www.eac.gov


