
 
 

Nếu quý vị chưa ghi danh bỏ phiếu tại nơi quý vị sinh sống hiện nay,  
quý vị có muốn ghi danh bỏ phiếu ở đây hôm nay hay không?  

(Đánh Dấu Vào Một Ô) 
 
  Đã ghi danh. Tôi đã ghi danh bỏ phiếu tại địa chỉ cư ngụ hiện nay của tôi.  
 
  Có. Tôi muốn ghi danh bỏ phiếu. (Xin điền thẻ ghi danh cử tri đính kèm.) 
 
  Không. Tôi không muốn ghi danh bỏ phiếu. 
 
 

GHI CHÚ: NẾU QUÝ VỊ KHÔNG ĐÁNH DẤU VÀO MỘT Ô, QUÝ VỊ SẼ ĐƯỢC XEM LÀ QUYẾT ĐỊNH KHÔNG GHI 
DANH BỎ PHIẾU VÀO LÚC NÀY. QUÝ VỊ CÓ THỂ CẦM THEO MẪU GHI DANH CỬ TRI ĐÍNH KÈM ĐỂ GHI 
DANH BẤT CỨ LÚC NÀO TIỆN CHO QUÝ VỊ. 

 
   
Tên Đương Đơn                                 Ngày 
 
 

Các Thông Báo Quan Trọng 
 
1. Việc nộp đơn xin ghi danh hoặc từ chối ghi danh bỏ phiếu sẽ không ảnh hưởng đến mức trợ giúp mà quý vị sẽ được cơ 

quan này cung cấp. 
 

2. Nếu quý vị muốn được giúp điền mẫu đơn ghi danh cử tri, chúng tôi sẽ giúp quý vị. Tùy quý vị quyết định có muốn nhờ giúp 
hay chấp nhận được giúp hay không. Quý vị có thể điền mẫu đơn trong chỗ riêng tư. 

 

3. Nếu quý vị tin rằng có người đã xâm phạm đến quyền ghi danh hoặc từ chối ghi danh bỏ phiếu, quyền riêng tư của quý vị 
để quyết định có ghi danh hoặc nộp đơn ghi danh bỏ phiếu hay không, hoặc quyền chọn chính đảng hoặc chọn lựa chính trị 
nào khác của mình, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại với Tổng Thư Ký Tiểu Bang bằng cách gọi số miễn phí (800) 339-8163 
hoặc quý vị có thể viết thư đến: Secretary of State, 1500 - 11th Street, Sacramento, CA, 95814. Muốn biết thêm chi tiết về 
các cuộc bầu cử và bỏ phiếu, xin đến website của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại www.sos.ca.gov.  
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