
Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên lạc: 

Để giải đáp thắc mắc, hay trình báo sự vi phạm đến quyền bỏ  
phiếu của bạn, liên lạc 

Bộ Trưởng Ngoại Giao Iowa số (888)767-8683 hay viếng trang  
mạng www.sos.iowa.gov

Liên Minh Bầu Cử Khuyến Tật Iowa  
www.idaction.org/vote  

(866)432-2846
contactus@idaction.org

Sở Nhân quyền Iowa  
Văn Phòng Nội Vụ Châu Á và  

Thái Bình Dương   
(515)281-4219

Người Iowa với Khuyến Tật Thực Thi (ID Action) là một  chủ 
động phi đảng phái, trên toàn bang cống hiến để mang lại 
cho công dân và sự tham gia chính trị càng hơn giữa vòng 

những người khuyết tật. 

Dịch thuật của các tài liệu này được thực hiện qua sự  
đóng góp rời rộng của Action ID

• Cử tri từ mười tám tuổi và đã có đăng ký bỏ phiếu ở 
Iowa có quyền bầu trong các cuộc bầu cử Iowa. 

•  Cử tri có thể được yêu cầu trình ID để bỏ phiếu trong 
Ngày Bầu Cử nhưng ID không cần thiết  để bỏ phiếu.  
Nếu cử tri chọn đăng ký bầu cử trong ngày bỏ phiếu, 
họ phải chứng minh được danh tánh và nơi đang sinh 
sống trong khu vực bầu cử mà họ đang bỏ phiếu.

• Cử trI có quyền bầu vớI lá phiếu tạm nếu sự hội đủ 
điều kiện bầu cử của họ bị nghi ngờ.

• Cử tri tới khu vực bầu cử không đúng để bỏ phiếu 
phải được cho biết địa điểm chính xác do các nhân 
viên phòng phiếu tại khu vực bầu cử. 

• Cử tri có quyền bỏ phiếu tự mình hoặc với sự trợ 
giúp. Cử tri có thể chọn người giúp họ, nhưng không 
thể là chủ nhân của họ hoặc một văn phòng của công 
đoàn họ. 

• Cử tri có người bảo hộ hoặc giám hộ được quyền bỏ 
phiếu trừ khi thẩm phán đã phán quyết tại một phiên 
tòa rằng họ không thể bầu. 

• Cử tri có quyền bỏ phiếu theo cách họ chọn. 

• Cử tri được quyền nhờ người giúp bằng cách gọi số 
dưới đây nếu có ai tìm cách không cho họ bỏ phiếu

• Cử tri có quyền được chỉ bảo cách chọn lựa của mình 
trên lá phiếu.  

• Cử tri đang xếp hàng chờ đợi khi nơi bỏ phiếu đóng 
cửa phải được phép bỏ phiếu.   

Quyền bỏ phiếu của bạn ở 
Iowa là gì?

Càng có nhiều người khuyết tật và cộng đồng đa dạng 
đến bỏ phiếu, tiếng nói của chúng ta sẽ càng được 

mạnh mẽ hơn.   

Khuyến khích ba đến năm người Iowa có khuyết tật 
hoặc từ một cộng đồng thiểu số cùng bỏ phiếu. 

Bầu Cử



1. Ngày Bầu Cử: Bạn có thể đến bỏ 
phiếu tại địa điểm bỏ phiếu của bạn 
từ 7:00 a.m. đến  9:00 p.m. trong Ngày 
Bầu Cử cho việc Bầu Cử Sơ bộ và Tổng 
Tuyển Cử. Các nơi bầu cử thường mở  
từ 7:00 a.m. đến 8:00 p.m. cho các cuộc 
bầu cử khác nhưng có thể thay đổi cho 
một số các cuộc bầu cử địa phương vì 
vậy bạn nên tìm hiểu trước khi đi. Bạn 
có thể kiểm xem thời gian trên trang 
mạng Bộ Trưởng Iowa (www.sos.iowa.
gov). 
2. Bỏ Phiếu Vắng Mặt:  Bạn có thể bỏ 
phiếu với lá phiếu bầu khiếm trước 
cuộc bầu cử.  Phiếu bầu khiếm diện 
dành cho cử tri một cách bỏ phiếu dễ 
dàng khi họ không thể đi đến nơi bỏ phiếu trong Ngày Bầu Cử. Để bầu 
cử bằng cách bỏ phiếu khhiếm diện, bạn phải xin một phiếu bầu khiếm 
diện bằng cách liên lạc kiểm toán viên quận hạt của bạn hoặc bằng cách 
làm theo các chỉ dẫn tại www.sos.iowa.gov/elections/ electioninfo / 
absenteeinfo.html.  Sự thỉnh cầu của bạn phải được thâu nhận tại văn 
phòng kiểm toán của quận hạt trước 5:00 p.m. ngày thứ Sáu trước ngày 
bầu cử.  Văn phòng Kiểm toán quận hạt lúc đó sẽ gửi cho bạn một lá 
phiếu với các chỉ dẫn.
3. Bỏ Phiếu sớm: Mỗi văn phòng kiểm toán quận cho bỏ phiếu sớm 
trước khi cuộc bầu cử. Để bỏ phiếu theo cách này, bạn phải đi đến văn 
phòng kiểm toán quận hạt của bạn trong giờ làm việc. Cho cuộc Bầu Cử 
Sơ bộ và Tổng Tuyển Cử, văn phòng kiểm toán quận hạt cũng sẽ mở cửa 
hai (2) ngày thứ Bảy trước khi cuộc bầu cử.
4. Bỏ Phiếu Vệ Tinh:  Nhiều văn phòng kiểm toán quận thành lập các 
khu bỏ phiếu khác (gọi là vệ tinh) trước ngày bầu cử ở những nơi công 
cộng như thư viện. Để tìm một trạm bỏ phiếu vệ tinh gần nơi bạn, hãy 
liên hệ với văn phòng kiểm toán quận hạt của bạn. 

Làm thế nào để bỏ phiếu?

Làm thế nào để đăng ký bỏ phiếu?
Có rất nhiều cách để đăng ký bỏ phiếu ở Iowa:

Để đăng ký, bạn phải điền đơn đăng ký cử tri và gửi đến văn phòng 
kiểm toán quận hạt của bạn hoặc hoàn tất hồ sơ trực tuyến. Bạn có 
thể nhận đơn đăng ký cử tri từ các cơ quan sau đây:
1. Văn phòng kiểm toán của quận hạt, thường ở tòa án quận hạt của 

quý vị.
2. Văn phòng Bộ Trưởng Iowa (www.sos.iowa.gov). Bạn sẽ có các tùy 

chọn như in ra đơn, điền và gởi đi hoặc bạn có thể hoàn tất đơn trực 
tuyến.   

3. Trạm cấp bằng lái xe Iowa.
4. Các cơ quan trợ cấp công cộng như văn phòng DHS địa phương và Bộ 

Nhân quyền Iowa.
5. Các cơ quan Nhà nước phục vụ cho người có khuyết tật.
Nên nhớ nếu bạn dời chuyển chổ ở bạn sẽ cần phải điền một mẫu 
đăng ký cử tri mới để đủ điều kiện bỏ phiếu. 

Đăng ký Qua Thư hoặc Trực Tuyến

Ai có thể bỏ phiếu ở Iowa? 
Ai có thể bỏ phiếu ở Iowa?
Chỉ các cử tri đã đăng ký bầu cử. Bạn 
có thể đăng ký bầu cử nếu:
1. Bạn là công dân Hoa Kỳ.
2. Bạn là cư dân của tiểu bang Iowa.
3. Bạn ít nhất 17 1/2 tuổi (bạn phải 18 

tuổi để được bỏ phiếu). 
4. Bạn chưa từng bị mất đi quyền bỏ 

phiếu vì đã bị kết án về một tội 
trọng và các quyền của bạn chưa được khôi phục. 

5. Bạn chưa từng bị tước đoạt quyền bỏ phiếu vì tòa án tuyên bố bạn 
“sút kém tâm thần” để bầu cử (Có giám hộ do tòa chỉ định sẽ không 
tự động mất đi quyền bầu cử của bạn.)

Cư dân Iowa hiện nay có thể đăng 
ký bỏ phiếu tại các quầy phiếu 
trong Ngày Bầu Cử.  Cử tri muốn 
làm điều nầy phải trình bằng 
chứng về danh tính và nơi cư trú 
của họ.  Bằng lái xe đang còn hiệu 
lực hay thẻ căn cước ID có địa chỉ 
hiện tại là hình thức tốt nhất của 
ID.  Các ID có hình hiện thực khác 
có thể dùng để đăng ký trong ngày 
Bầu Cử được liệt kê dưới đây.  Thẻ 
ID có hình được dùng phải có ngày 
hết hạn và không được quá hạn.

• Bằng lái xe Iowa
• Căn cước ID Iowa
• Hộ chiếu US  
• Thẻ căn cước ID quân sự US  
• Thẻ căn cước ID từ hãng sở 
• Thẻ căn cước ID Sinh Viên Iowa 
• Bằng lái xe của tiểu bang khác 
• Căn cước ID ở tiểu bang khác 

Nếu hình ID dùng để đăng ký bỏ 
phiếu trong ngày bầu cử không có 
địa chỉ hiện tại của cử tri trên đó, 
cử tri phải xuất trình giấy tờ chứng 
minh nơi hiện cư trú bằng một 
trong các tài liệu sau đây miễn là 
có liệt kê rỏ tên của cử tri và địa 
chỉ của cử tri trong khu vực bầu cử
• Hợp đồng thuê nhà ở
• Chứng nhận thuế bất động sản 
• Hoá đơn điện nước
• Báo cáo Ngân hàng
• Phiếu tiền lương
• Phiếu tiền Chính phủ
• Tài liệu khác của chính phủ

Nếu cử tri không có giấy tờ chứng 
minh danh tính hay nơi cư ngụ, 
cử tri có thể có một cử tri khác đã 
đăng ký trong khu vực phường để 
chứng minh danh tính và cư trú 
của cử tri.

Đăng ký ngay trong Ngày Bầu Cử  

Làm thế nào để tôi biết nơi tôi 
đến bỏ phiếu trong Ngày Bầu Cử?
Khi đăng ký bỏ phiếu, bạn sẽ nhận được một thẻ cử tri. Tên và 
địa chỉ địa điểm bỏ phiếu của bạn - nơi bạn sẽ đến bỏ phiếu- 
được liệt kê trên thẻ đăng ký của bạn. Bạn cũng có thể tìm thấy 
địa điểm bỏ phiếu của bạn bằng cách gọi kiểm toán viên quận 
hạt của bạn hoặc trên trang mạng Bộ trưởng Iowa (www.sos.
iowa.gov).


