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Trả lời

Tôi có thể đăng ký bỏ
phiếu bằng cách nào?

Bạn có thể đăng ký trực tuyến, qua đường bưu điện, hoặc trực tiếp, vào ngày bầu
cử, tại địa điểm bỏ phiếu của bạn, hoặc khi bạn đi bỏ phiếu sớm!
- Để đăng ký trực tuyến: Truy cập trang web của Tổng Trưởng Bang
Minnesota. Để đăng ký trực tuyến, bạn không cần phải có giấy tờ tùy thân ở
bang Minnesota; bạn có thể sử dụng số an sinh xã hội của mình. Đơn đăng
ký đã hoàn tất có thể được gửi đến Tổng Trưởng hoặc gửi tại văn phòng
bầu cử quận địa phương.
- Để đăng ký trên giấy: bạn có thể in các biểu mẫu trên mạng hoặc nhận tại
văn phòng bầu cử quận tại địa phương.
Đăng ký qua đường bưu điện và trực tuyến sẽ tạm thời đóng 20 ngày trước ngày
bầu cử. Nếu bạn muốn đăng ký bỏ phiếu và chỉ còn chưa đầy 20 ngày trước ngày
bầu cử, bạn có thể đăng ký vào Ngày bầu cử hoặc tại văn phòng bầu cử địa
phương.

Những loại giấy tờ tùy thân
nào được chấp nhận để
đăng ký bỏ phiếu?

Để đăng ký trực tiếp, bạn sẽ cần phải mang theo một loại giấy tờ tùy thân, bao gồm:
- Bằng lái xe
- Giấy tờ tùy thân có ảnh VÀ giấy tờ/chứng từ có thể hiện địa chỉ của bạn
(chẳng hạn như hóa đơn tiện ích,
- Giấy tờ tùy thân do bộ lạc cấp
- Một cử tri đã đăng ký khác - người có thể xác nhận địa chỉ của bạn
- Mã sinh viên đại học hiện tại
- Nhân viên tại một cơ sở cư trú có thể xác nhận cho bạn. Bạn có thể xem
thêm các tùy chọn giấy tờ tùy thân khác tại:
https://www.sos.state.mn.us/election-voting/register-to-vote/register-onelection-day/.
Nếu bạn là sinh viên sống trong trường và trường của bạn đã gửi danh sách sinh
viên nội trú cho quận: bạn chỉ cần mang theo thẻ sinh viên để đăng ký.
Nếu trường của bạn chưa gửi danh sách sinh viên nội trú cho quận: bạn cần có thẻ
sinh viên và một bản sao kê học phí. (Tất nhiên, bạn luôn có thể sử dụng một giấy tờ
tùy thân khác được chấp nhận để thay thế, chẳng hạn như bằng lái xe bang
Minnesota.) Bản sao kê học phí có thể là bản in hoặc ở định dạng kỹ thuật số.
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Nếu bạn cần đăng ký vào ngày bầu cử và bạn không có giấy tờ tùy thân: bạn có thể
nhờ người nào đó xác nhận cho bạn để đăng ký! Người xác nhận phải là cử tri đã
đăng ký của bang Minnesota, người biết bạn và có thể chứng thực rằng bạn là cư
dân bang Minnesota. Tốt nhất, hãy nhờ bạn cùng phòng hoặc người khác ở cùng ký
túc xá của bạn xác nhận cho bạn.

Tôi có thể kiểm tra trạng
thái đăng ký của mình bằng
cách nào?

Ai có thể bỏ phiếu ở
Minnesota?

Nếu bạn không chắc mình đã đăng ký bỏ phiếu hay chưa, bạn có thể kiểm tra trạng
thái đăng ký của mình trực tuyến tại:
https://mnvotes.sos.state.mn.us/VoterStatus.aspx.
Bạn cũng có thể liên hệ với văn phòng bầu cử địa phương để biết về trạng thái đăng
ký của mình.
Nếu bạn là sinh viên, bạn phải sống ở Minnesota được ít nhất 20 ngày trước ngày
bầu cử và có nơi cư trú tại Minnesota. Nếu bạn chưa hề trở lại Minnesota trong năm
học 2022-2023 và bạn không có nơi cư trú (ký túc xá, chung cư, v.v.) thì bạn không
thể bỏ phiếu ở đây.
Để bỏ phiếu ở Minnesota, bạn phải:
- Là công dân Hoa Kỳ
- 18 tuổi trở lên
- Đã cư trú tại bang này ít nhất 20 ngày trước ngày bầu cử.
- Nếu bạn từng bị kết án trọng tội thì hiện tại bạn phải ở trạng thái đã "mãn
án",
- tức là đã hoàn thành thụ án đầy đủ. Nếu bạn đang thuộc diện được
giám hộ thì thẩm phán không được phép tước quyền bỏ phiếu của
bạn.

Tôi đã chuyển đến
Minnesota để học đại học,
tôi vẫn có thể bỏ phiếu ở
đây chứ?

Để bỏ phiếu ở Minnesota, bạn phải là công dân Hoa Kỳ, ít nhất 18 tuổi vào Ngày
bầu cử, và là cư dân của bang Minnesota trong ít nhất 20 ngày. Nếu bạn bị kết án
trọng tội, bạn vẫn có thể bỏ phiếu nếu đã hoàn thành thụ án đầy đủ, bao gồm cả
quản chế hoặc ân xá. Việc nộp học phí ngoài tiểu bang hoặc có bằng lái xe do tiểu
bang khác cấp không nhất thiết có nghĩa là bạn không thể bỏ phiếu ở Minnesota.

Nơi cư trú để làm địa chỉ
đăng ký bỏ phiếu của tôi là
gì?

Bạn nên đăng ký bỏ phiếu từ địa chỉ mà hiện tại bạn coi là nhà. Đối với nhiều
sinh viên, đó có thể là nhà ở sinh viên hoặc nhà của cha mẹ/người giám hộ. Nếu
bạn vẫn về thăm nơi bạn đã sống trước khi học đại học nhưng không còn coi đó là
nhà của mình nữa, bạn nên đăng ký bỏ phiếu ở nơi bạn sống tại trường.
Nếu bạn chuyển đến Minnesota từ một tiểu bang khác và hiện coi Minnesota là nhà
của mình, bạn có thể bỏ phiếu tại đây ngay cả khi bạn đang nộp học phí ngoài tiểu
bang hoặc có bằng lái xe do tiểu bang khác cấp.
Nếu bạn không coi địa chỉ trường học là nhà của mình, bạn có thể đăng ký bỏ phiếu
qua đường bưu điện bằng phiếu bầu vắng mặt. Nếu bạn bỏ phiếu ở Minnesota, bạn
có thể đăng ký trực tuyến tại đây:https://www.sos.state.mn.us/election-voting/otherways-to-vote/vote-early-by-mail/
Nếu bạn không bỏ phiếu ở Minnesota, hãy truy cập trang web bầu cử của bang quê
hương bạn.

Địa điểm bỏ phiếu của tôi ở
đâu?

Để tìm địa điểm bỏ phiếu của bạn, truy cậpmnvotes.gov.

Tôi nên làm gì nếu gặp phải
vấn đề trong Ngày bầu cử?

Hãy gọi cho chúng tôi! 833-DFL-VOTE. Đường dây nóng về bảo vệ cử tri của DFL
sẽ có nhân viên trực cả ngày, và một nhóm luật sư sẽ chờ sẵn để giải quyết bất kỳ
vấn đề nào có thể phát sinh trong thời gian diễn ra bỏ phiếu ở Minnesota.
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Tôi đang du học ở nước
ngoài trong thời gian diễn
ra bầu cử, tôi có thể tham
gia bỏ phiếu không?

Có! Để tìm hiểu thêm về việc bỏ phiếu vắng mặt thời gian đi du học, truy
cập:https://www.sos.state.mn.us/election-voting/other-ways-to-vote/vote-frommilitary-or-abroad/
Các Đảng viên Đảng Dân chủ ở nước ngoài cũng cung cấp các nguồn tài nguyên
tuyệt vời liên quan đến bỏ phiếu khi đang học tập/sinh sống ở nước
ngoài:https://www.democratsabroad.org/
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