
Tại Hoa Kỳ, công dân lựa chọn chính quyền của mình bằng cách bỏ phiếu. Bất kể quyền lực mà mọi người có được với 
tư cách là cử tri, ít hơn 50% người dân Texas sử dụng quyền lực này, dù quyền này tác động rất lớn đến cuộc sống 

hàng ngày của họ. Nhưng việc này không nhất thiết phải diễn ra theo cách đó. Bản thân quý vị có thể thực hiện 
quyền bầu cử của mình, giúp cộng đồng của quý vị và khiến cho chính quyền của quý vị hoạt động vì quý vị! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                QUÝ VỊ ĐÃ ĐĂNG KÝ CHƯA? HÃY KIỂM TRA Ở ĐÂY!: (MÃ QR) 

 
Vote America: Court the Vote (Hãy Bỏ Phiếu Vì Hoa Kỳ: Chia Sẻ Thông Tin Lá Phiếu Bầu) tiếp tục là cam kết lâu dài của Texas Young Lawyers Association (Hiệp 

Hội Luật Sư Trẻ Texas, TYLA) trong việc tạo lập chương trình giáo dục tập trung vào luật, có chất lượng dành cho công dân Texas và hơn thế nữa. 
 

Để biết thêm thông tin về dự án này, vui lòng truy cập www.tyla.org/VoteAmerica hoặc liên hệ với TYLA tại 1414 Colorado Street, Suite 502, Austin, Texas 
78701-2487 hoặc (800) 204-2222 số máy lẻ 1529. 

 
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trong tài liệu này là một nguồn lực thông tin hỗ trợ và không phải là tư vấn pháp lý. Thông tin này chỉ nhằm mục đích 

cung cấp thông tin và không phải là thông tin thay thế hoặc bổ sung cho tư vấn pháp lý cần thiết để giải quyết những quan ngại cụ thể của bất kỳ cá nhân 
nào. Texas có thể sửa đổi các luật của tiểu bang sau khi thông tin này được công bố. Trách nhiệm của quý vị là cần xác định cách tất cả các luật hiện hành liên 

quan đến việc đăng ký cử tri, bỏ phiếu và khôi phục quyền bỏ phiếu tại Texas ảnh hưởng đến quý vị như thế nào.  

     QUÝ VỊ CÓ BIẾT CỬ TRI 
: 

     
    1. Có khả năng sống cuộc sống lành 

mạnh cao hơn. 
    2. Có khả năng đóng góp cho xã hội 

nhiều hơn. 
    3. Ít có khả năng bị thất nghiệp hơn. 
    4. Ít có khả năng tái phạm tội hơn.

CÁCH BỎ PHIẾU: 
     
    1. Đăng ký 
    2. Chuẩn bị sẵn sàng ID có ảnh hợp lệ 

hoặc giấy tờ chứng minh tình trạng 
ngoại lệ 

    3. Tìm hiểu về các ứng cử viên 
    4. Bỏ phiếu! 
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CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP: 
H: Tôi có phải nói cho ai đó về việc bỏ phiếu của tôi không? 
Đ: Không! Texas duy trì hệ thống bí mật thông tin trong lá 

phiếu bầu. Nhân viên tại địa điểm bỏ phiếu chỉ lưu giữ danh 
sách ai đã bỏ phiếu mà không lưu giữ thông tin họ đã bỏ 
phiếu như thế nào. Hồ sơ chỉ được tạo và lưu giữ thông tin 
về các lá phiếu bầu ẩn danh mà không lưu giữ thông tin về 
cách quý vị hay bất kỳ cử tri nào khác đã điền lá phiếu bầu 
như thế nào. Hệ thống không thể khớp các lựa chọn của quý 
vị với tên của quý vị. Ngoài ra, các buồng bỏ phiếu mang lại 
không gian riêng tư để quý vị điền lá phiếu bầu của mình. 

 
    Texas đảm bảo quý vị có thể tự do bỏ phiếu mà không bị 
đe dọa. Một bộ các quy tắc được thực thi tại mỗi điểm bỏ 
phiếu để đảm bảo rằng cử tri cảm thấy thoải mái bỏ lá phiếu 
bầu cho bất kỳ ai mà họ mong muốn. Ví dụ: nhân viên tại địa 
điểm bỏ phiếu không có quyền hỏi quý vị đã bầu cho ai, và 
nghiêm cấm vận động tranh cử bên trong hoặc gần các địa 
điểm bỏ phiếu. 

 
H: Tôi có cần ID có ảnh để bỏ phiếu không? 
Đ: Thường thì cần có, nhưng không phải lúc nào cũng bắt 

buộc cần có!  Nếu quý vị tuyên thệ hoặc xác nhận rằng quý vị 
gặp phải sự cản trở hợp lý để có được ID (như không có 
phương tiện đi lại hoặc trách nhiệm phải làm việc/chăm sóc 
gia đình), và đưa ra được bằng chứng thay thế ID (như séc 
thanh toán hoặc hóa đơn dịch vụ tiện ích), quý vị có thể bỏ 
phiếu mà không cần có ID có ảnh. 

H: Tôi có thể bỏ phiếu nếu tôi đã … 
    a.  Bị buộc tội với một tội nhẹ? CÓ! 
    b.  Bị Phán Quyết Hoãn Lại (On Deferred Adjudication) vì một 

tội nhẹ? CÓ! 
    c.  Bị kết án vì một tội nhẹ? CÓ! 
    d.  Bị buộc tội với một trọng tội? CÓ! 
    e.  Bị Phán Quyết Hoãn Lại vì một trọng tội? CÓ! 
    f.   Bị kết án vì một trọng tội? KHÔNG nhưng … 
         1.  Quý vị đã hoàn thành hình phạt trọng tội của mình, 

bao gồm bất kỳ thời hạn giam giữ, ân xá, giám sát, 
thời gian quản chế hoặc đã được ân xá chưa? 

              i.  Nếu đã hoàn thành, CÓ, QUÝ VỊ CÓ THỂ BỎ PHIẾU! 
              ii. Nếu chưa hoàn thành, KHÔNG, quý vị không thể 

bỏ phiếu. 
    b.  Nếu kết án trọng tội của quý vị đang chờ kháng cáo, CÓ, 

QUÝ VỊ CÓ THỂ BỎ PHIẾU! 
 
Quý vị vẫn còn thắc mắc?  
    Hãy gọi đến Đường Dây Nóng Bảo Vệ Bầu Cử theo số  
    a.  Tiếng Anh: (866) OUR-VOTE hoặc (866) 687-8638 
    b.  Tiếng Tây Ban Nha/Tiếng Anh: (888) VE-Y-VOTA  

hoặc (888) 839-8682 
    c.  Tiếng Ả-Rập/Tiếng Anh: (844) YALLA-US  

hoặc (844) 925-5287 
    d.  Các Ngôn Ngữ Châu Á/Tiếng Anh: (888) API-VOTE hoặc 

(888) 274-8683 
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