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 Câu hỏi thường gặp về Bỏ phiếu dễ tiếp cận 

Các tùy chọn khả thi Giải thích 

Khả năng tiếp cận địa 

điểm bỏ phiếu 

Luật pháp tiểu bang và liên bang yêu cầu các địa điểm bỏ phiếu phải là 

nơi dễ tiếp cận. Giới chức địa phương chỉ được phép chọn những địa 

điểm bỏ phiếu đáp ứng tiêu chuẩn, trừ khi không có chỗ khả thi nào dễ 

tiếp cận hoặc có thể tiếp cận được trong khu vực bầu cử. Bạn có thể 

xem danh sách đầy đủ các tiêu chuẩn về khả năng tiếp cận địa điểm bỏ 

phiếu tại đây . 

Ký tên bằng miệng Nếu bạn không thể ký tên, bạn có quyền tự xác nhận danh tính bằng 

miệng và yêu cầu người khác ký tên cho bạn.  

Hỗ trợ từ những người 

khác 

Mọi cử tri đều có quyền yêu cầu bất kỳ ai hỗ trợ, ngoại trừ người đại diện 

của chủ sử dụng lao động hoặc công đoàn của bạn.  

- Bạn có thể đi cùng với một thành viên trong gia đình, bạn bè, 

hàng xóm hoặc bất kỳ ai mà bạn chọn để giúp bạn bỏ phiếu.  

- Bạn cũng có thể yêu cầu hỗ trợ từ một thẩm phán bầu cử tại địa 

điểm bỏ phiếu.  

Người hỗ trợ bạn có thể giúp bạn trong tất cả các phần của quá trình bỏ 

phiếu, kể cả ở trong phòng bỏ phiếu.  

- Bạn có thể cho thẩm phán bầu xem riêng lá phiếu của mình để 

kiểm tra xem lá phiếu đã được đánh dấu chính xác chưa.  

- Người trợ giúp không được phép gây ảnh hưởng đến phiếu bầu 

của bạn hoặc chia sẻ với người khác về việc bạn bỏ phiếu như 

thế nào. 

Máy bỏ phiếu có thể tiếp 

cận 

- Hầu hết các địa điểm bỏ phiếu đều có máy đánh dấu lá phiếu để 

giúp bạn đánh dấu vào lá phiếu của mình. Công cụ này bảo đảm 

sự riêng tư cho bạn nếu bạn không thể (hoặc chọn không) dùng 

bút để điền phiếu. Máy có màn hình hiển thị lá phiếu ở dạng bản 

in cỡ lớn hoặc màn hình nền có độ tương phản cao. Máy cũng 

có thể đọc lá phiếu cho bạn qua tai nghe. Bạn có thể điền vào lá 

phiếu của mình bằng bàn phím chữ nổi, màn hình cảm ứng, 

hoặc thiết bị “nhấp-và-thả” (sip-and-puff device). Sau khi bạn 

đưa ra các lựa chọn của mình, máy sẽ in lá phiếu đã hoàn thành 

của bạn. 

https://dfl.org/voterprotection/
https://mnvotes.gov/
https://iwillvote.com/
https://www.sos.state.mn.us/elections-voting/election-day-voting/polling-place-accessibility/


 

Thêm thông tin: 

https://dfl.org/voterprotection/ | https://mnvotes.gov | https://iwillvote.com/  

- Ngoại trừ các cuộc bầu cử thị trấn độc lập ở các thị trấn nhỏ có ít 

hơn 500 cử tri đăng ký, máy đánh dấu lá phiếu phải có ở mọi địa 

điểm bỏ phiếu. 

Bỏ phiếu lề đường Nếu bạn không muốn hoặc không thể rời khỏi xe một cách dễ dàng, bạn 

có thể yêu cầu mang lá phiếu ra cho bạn.  

- Đây được gọi là 'bỏ phiếu lề đường'. Hai thẩm phán bầu cử từ 

các đảng chính trị lớn khác nhau sẽ mang lá phiếu ra cho bạn.  

- Khi bạn bỏ phiếu xong, các thẩm phán bầu cử sẽ mang lá phiếu 

của bạn vào trong và bỏ vào thùng phiếu. 

Bỏ phiếu dưới sự giám 

hộ 

Bạn vẫn có quyền bỏ phiếu nếu bạn đang thuộc diện được giám hộ, 

trừ khi một thẩm phán đã rút lại quyền bỏ phiếu của bạn. 

Lá phiếu thay thế Bạn có quyền có lá phiếu thay thế nếu bạn làm sai lá phiếu của mình 

trước khi bỏ phiếu. 

Bỏ phiếu qua đường bưu 

điện 

Đơn xin bỏ phiếu vắng mặt được cung cấp ở nhiều định dạng. 

- Đơn xin bỏ phiếu vắng mặt trực tuyến 

- Đơn xin bỏ phiếu vắng mặt bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, 

tiếng Hmong và tiếng Somali có thể tải xuống 

Để yêu cầu cấp đơn ở định dạng khác, chẳng hạn như chữ nổi, vui lòng 

gọi 1-877-600-8683 

Trong một số trường hợp, bạn có thể nhờ một người đại diện nhận và 

gửi trả lại phiếu bầu vắng mặt giúp bạn. Đây gọi là 'giao lá phiếu cho 

người đại diện'. 

Giao lá phiếu cho người 

đại diện 

Để đủ điều kiện áp dụng hình thức giao lá phiếu cho người đại diện, bạn 

phải:  

- Sống ở viện dưỡng lão 

- Cơ sở sinh hoạt có hỗ trợ 

- Trung tâm điều trị nội trú 

- Nhà tập thể cho người có nhu cầu y tế phức tạp 

- Nơi trú ẩn dành cho phụ nữ bị đánh đập 

- Đang nằm viện hoặc không thể đến nơi bỏ phiếu vì lý do sức 

khỏe không tốt hoặc bị khuyết tật. 

 

- Bạn phải hoàn thành đơn đề nghị giao phiếu bầu vắng mặt cho 

người đại diện. Đưa đơn đó cùng với đơn xin bỏ phiếu vắng mặt 

cho người đại diện của bạn. Yêu cầu người đại diện mang cả hai 

đơn này đến văn phòng bầu cử địa phương để nhận lá phiếu 

của bạn. 

- Người đại diện của bạn phải từ 18 tuổi trở lên, có mối quan 

hệ từ trước với bạn và không được là một ứng viên. Một cá 

nhân không thể là đại diện của nhiều hơn ba cử tri trong một 

cuộc bầu cử. Người đại diện có thể nhận lá phiếu của bạn từ 

bảy ngày trước ngày bầu cử cho đến 2 giờ chiều Ngày bầu cử. 

Người đại diện của bạn hoặc người khác do bạn chỉ định phải 

gửi lại lá phiếu của bạn cho cùng một văn phòng bầu cử trước 3 

giờ chiều Ngày bầu cử. Bạn cũng có thể gửi lại lá phiếu của 

mình qua đường bưu điện. Các viên chức bầu cử phải nhận 

được lá phiếu của bạn vào hoặc trước Ngày bầu cử. 
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