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Tài liệu này được thực hiện bằng cách sử dụng kinh phí từ  
Chương trình Bảo vệ và Bênh vực Quyền được Bỏ phiếu (PAVA) tháng 2/2022 

 

Quyền bầu cử của bạn 

Văn phòng luật Giúp đỡ người khuyết tật Virginia (dLCV) là tổ chức được chỉ định để bảo vệ và 

bênh vực cho người khuyết tật ở Virginia.   

Các điều kiện để đi bầu ở Virginia là gì? 

 Đăng ký bỏ phiếu ở Virginia 

 Là công dân Mỹ 

  

 Đủ 18 tuổi 

 Chưa đăng ký hoặc dự định bỏ phiếu ở tiểu bang khác 

 Hiện không bị tòa án tuyên bố là thiểu năng trí tuệ 

 Nếu từng bị kết án trọng tội, bạn đã được khôi phục quyền bầu cử. 
 

Làm thế nào để bầu? 

Bước 1 – Đăng ký đi bầu 

Cơ quan/nhân viên tổ chức nào của tiểu bang có quyền giúp đỡ đăng ký?  

 Đăng ký trực tuyến tại elections.virginia.gov/registration/how-to-register 

 Văn phòng đăng ký cử tri tại địa phương  

 Cơ quan lộ vận (DMV) 

 Thư viện công cộng 

 Trung tâm Sống độc lập (CIL) 

 Tại các buổi vận động đăng ký cử tri 

 Cơ quan của tiểu bang hoặc thành phố  khi nộp đơn cho các chương trình TANF, 
SNAP, WIC, Medicaid, hoặc Phục hồi chức năng 

 Các cơ quan chính quyền tiểu bang có các chương trình do tiểu bang tài trợ chủ yếu 
cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật 
 

Thời hạn đăng ký: 
 
Bạn phải đăng ký bỏ phiếu đúng hoặc trước những thời hạn chót sau đây. Liên kết này có các 
ngày cụ thể khi gần đến ngày bầu cử: https://www.elections.virginia.gov/registration/how-to-
register/ 
 

Tổng tyển cử  22 ngày trước khi bầu 
Bầu cử sơ bộ  22 ngày trước khi bầu 
Bầu cử đặc biệt   14 ngày trước khi bầu 
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Bước 2 – Quyết định cách bạn sẽ bỏ phiếu: 
 
Tôi có cần giấy tờ tùy thân không? Virginia không còn yêu cầu ID có ảnh để bỏ phiếu. 
Nhưng bắt buộc phải có một trong các loại ID sau:  

 Tài liệu xác nhận có đăng ký cử tri 

 Bằng lái xe Virginia (dù đã hết hạn) 

 ID do Cơ quan lộ vận DMV của Virginia cấp (dù đã hết hạn) 

 Hộ chiếu Hoa Kỳ 

 Bất kỳ ID nào khác do tiểu bang Virginia hoặc chính quyền Hoa Kỳ cấp 

 Bất kỳ ID có ảnh là nhân viên của một chỗ làm 

 Thẻ sinh viên của một trường tư Virginia hoặc một tổ chức giáo dục đại học của Hoa Kỳ 

 Bản sao của hóa đơn điện nước hiện tại, bảng sao kê ngân hàng, séc của chính quyền 
hoặc tài liệu khác của chính quyền, miễn là có tên và địa chỉ của bạn 
 

Tôi có thể bỏ phiếu nếu tôi quên ID không? 

Nếu bạn không có bất kỳ loại ID nào kể trên, bạn vẫn có thể bỏ phiếu nếu bạn ký giấy 
xác nhận lý lịch của mình. Nếu không có ID và không có giấy xác nhận lý lịch, bạn sẽ 
được cấp một lá phiếu tạm thời, cho bạn có thêm thời gian để xuất trình ID. 

 
1. Bỏ phiếu trực tiếp hoặc bỏ phiếu sớm 

Muốn trực tiếp bỏ phiếu, hãy tìm phòng phiếu của bạn. Một cách để tìm là sử dụng 
Cổng thông tin công dân của Sở bầu cử Virginia, địa chỉ 
https://www.elections.virginia.gov/citizen-portal/ 
 

2. Bỏ phiếu bên lề đường 
Nếu bạn từ 65 tuổi trở lên hoặc bị khuyết tật về thể xác, bạn cũng có thể đến phòng 
phiếu vào ngày bầu cử để bỏ phiếu bên lề đường. Bỏ phiếu bên lề đường là ngồi yên 
trong xe đậu ngoài phòng phiếu, có người ra giúp bỏ phiếu.   
 

3. Bỏ phiếu vắng mặt 
Bỏ phiếu vắng mặt là bỏ phiếu qua đường bưu điện hoặc bỏ trực tiếp trước ngày bầu 
cử và phải có chữ ký của người làm chứng trên tất cả các lá phiếu gửi qua bưu điện.  
https://www.elections.virginia.gov/casting-a-ballot/early-absentee/  

 

 
Bước 3 – Hãy đi bầu! Tiếng nói của bạn quan trọng và lá phiếu của bạn rất quan trọng! 
 
 
Cuối cùng- Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về quyền đi bầu, hãy liên hệ với 
Văn phòng luật Giúp đỡ người khuyết tật Virginia theo số 800-552-3962 hoặc  
tại www.dlcv.org! 
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