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Khi điền xong lá phiếu thư, quý vị có thể gửi qua bưu điện hay mang bỏ vào các
thùng phiếu đặt ở nơi ấn định. Không cần phải trả bưu phí. Để hợp lệ bầu cử, lá
phiếu thư của quý vị phải được đóng dấu bưu điện không trễ hơn ngày 8 tháng
11. Quý vị nên chuẩn bị trước vì bất kỳ lá phiếu nào có dấu bưu điện vào ngày 9
tháng 11 hoặc trễ hơn sẽ không tính.

Cách Thức Bỏ Phiếu ở Illinois 

Những Điều 
Cần Biết

Nếu quý vị đã ghi danh bỏ phiếu, xin vào trang mạng dưới đây để xác định các chi
tiết đã có trong hồ sơ: https://ova.elections.il.gov/RegistrationLookup.aspx.

Nếu chưa ghi danh? Quý vị có thể ghi danh trực tuyến tại
https://ova.elections.il.gov/ hoặc có thể gửi mẫu đơn đăng ký qua đường bưu
điện. Quý vị có thể lấy mẫu đơn đăng ký tại các cơ sở cấp bằng lái xe hoặc ở văn
phòng bầu cử trong quận nơi cư ngụ. Ngày cuối cùng để ghi danh trực tuyến là
ngày 23 tháng 10. Sau ngày 23 tháng 10, quý vị vẫn có thể ghi danh trực tiếp tại
địa điểm bỏ phiếu sớm hoặc vào đúng ngày bầu cử tại địa điểm bỏ phiếu trong khu
vực nơi cư ngụ. Để được ghi danh bỏ phiếu sớm hoặc vào ngày bầu cử, quý vị cần
phải xuất trình hai mẫu chứng minh cá nhân, ít nhất phải có một mẫu liệt kê địa chỉ
nơi đang cư ngụ.

Cách 1 
Tất cả các cử tri ở Illinois đều được quyền bỏ phiếu qua đường bưu điện (phiếu
thư), với điều kiện phải nộp đơn yêu cầu để nhận được lá phiếu thư. Quý vị có
thể điền đơn yêu cầu trên mạng để có một lá phiếu thư hay một lá phiếu bầu
trực tiếp. Hạn chót nộp đơn yêu cầu phiếu thư là ngày 3 tháng 11. Nếu yêu cầu
đúng hạn, quý vị sẽ nhận được một lá phiếu thư qua đường bưu điện.

Xin vào trang mạng dưới đây để yêu cầu phiếu thư  

Bầu Tại Nhà
 

Ngày Bầu cử là thứ Ba, ngày 8 tháng 11. Các trung tâm bầu cử sẽ mở cửa từ 6 giờ
sáng đến 7 giờ tối.   

Nhiều quận trong Illinois sẽ tổ chức bỏ phiếu sớm kể từ ngày 24 tháng 10. Xin liên
lạc với văn phòng bầu cử trong quận nơi cư ngụ để biết thêm chi tiết về thời gian
và địa điểm bỏ phiếu sớm.

Xin vào trang mạng dưới đây để tìm nơi bỏ phiếu đã quy định.  
 https://ova.elections.il.gov/pollingplacelookup.aspx 

Nếu cần thông dịch, quý vị có quyền yêu cầu giúp đỡ tại các trung tâm bỏ phiếu.
Các cử tri được quyền mang theo người thông dịch hay tài liệu viết tay hoặc in
vào phòng phiếu để tiện lợi cho việc chọn lựa ứng cử viên

Cách 2 
Bầu Trực Tiếp

 

Nếu quý vị có thắc mắc về cách thức bầu cử ở Illinois, xin vui lòng gửi tin nhắn đến số  (224) 850-4515. 
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