CÁCH THỨC BẦU CỬ
AI CÓ THỂ BẦU?

Để bỏ phiếu ở Minnesota, quý vị phải là một công dân Hoa Kỳ, ít nhất 18 tuổi
vào Ngày Bầu cử, và là cư dân của tiểu bang Minnesota trong ít nhất 20 ngày.
Nếu quý vị đã bị kết một trọng tội, quý vị có thể bỏ phiếu sau khi quý vị hoàn
thành tất cả các điều kiện của bản án quý vị, kể cả bất kỳ quản chế, tạm tha,
hoặc các điều kiện nào khác như tiền bồi thường.
Quý vị có thể bỏ phiếu trong khi dưới sự giám hộ, trừ khi một thẩm phán đã
thu hồi quyền bầu cử của quý vị

GHI DANH BẦU CỬ

Quý vị phải ghi danh để bỏ phiếu tại địa chỉ hiện tại của quý vị. Để ghi
danh hoặc cập nhập sự ghi danh của quý vị, đi đến mnvotes.org.
Quý vị cũng có thể ghi danh tại địa điểm bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử.
Quý vị phải cho thấy bằng chứng về tên và địa chỉ hiện tại của quý vị.
Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập mnvotes. org hoặc gọi 1-877-600VOTE.

WAXA AAD SOO QAADANAYSO

Haddii aad ka diiwaangashan tahay in aad ka codayso cinwaankaaga hadda,
uma baahnid in aad la timaadid aqoonsi. Haddii aad u baahan tahay in aad
isdiiwaangeliso ama diiwaangelintaadii hore wax ka beddeshid, waad u
baahan doontaa in aad tusto caddayn deganaanshahaaga ah intaadan codayn.
Haddii aad rabto in aad ogaato wax intaa ka badan, booqo mnvotes.org ama
wac 1-877-600-VOTE.

HORAY UGU CODAY WARQADDA CODBIXINTA MAQANAHA
Horay ayaad uga codayn kartaa xafiiska doorashooyinka ee deegaankaaga laga
bilaabo Jimce 21ka Bisha 9aad (September). Waxaad kaloo codsan kartaa in
boosta laguugu soo diro warqadda codbixinta maqanaha. Si aad u heshid
xafiiska doorashooyinka ee deegaankaaga ama aad u codsatid warqadda
codbixinta maqanaha, booqo mnvotes.org

CÁC NGÀY
QUAN TRỌNG
TRONG NĂM
2022

GHI DANH BẦU CỬ
Ghi danh trước ngày 18 tháng
Mười để ti ết kiệm thời giờ vào
Ngày Bầu cử.
NGÀY BẦU CỬ
Thứ ba, ngày 8 tháng Mười một

ĐỊA ĐIỂM BỎ
PHIẾU VÀ GIỜ
GIẤC

Để biết nơi quý vị
bỏ phiếu, truy cập
mnvotes.org. Đa
số nơi bỏ phiếu
mở từ 7 giờ sáng
đến 8 giờ tối.

XEM MẪU
PHIẾU CỦA
QUÝ VỊ:

mnvotes.gov

More Information:
https://dfl.org/voterprotection/ | https://mnvotes.gov | https://iwillvote.com/
1-833-DFL-VOTE

