
Bỏ phiếu trong cuộc Bầu cử năm 2020                        

 
Làm cách nào để tôi đăng ký để Bầu cử? Hạn cuối là khi nào? 

 
Bạn có thể đăng ký bỏ phiếu bất cứ lúc nào từ bây giờ cho đến hết Ngày Bầu cử (3 
tháng 11). Bạn có một vài cách chọn để đăng ký : 

 Trực tuyến: truy cập olvr.vermont.gov/ 

 Mẫu đơn giấy: truy cập sos.vermont.gov/media/nesb43yw/2017-voter-app.pdf. 
Sau đó, gửi trực tiếp hoặc qua U.S Mail đến: Burlington Clerk / Treasurer’s 
Office, City Hall, 149 Church Street, Burlington, VT 05401 

 Trực tiếp: đến Clerk / Treasurer’s Office, 149 Church Street, Burlington, VT 
05401 trong giờ hành chính, Thứ Hai 8:00 giờ sáng đến 12:30 chiều và thứ Tư 
1:00 giờ chiều đến 4:30 chiều.  

 Ngày Bầu cử: tại địa điểm bỏ phiếu của bạn.  
 

Nếu bạn đăng ký bỏ phiếu ở Vermont lần đầu tiên qua đường bưu điện hoặc trực 
tuyến, bạn phải gửi kèm một bản sao của một mẫu ID được chấp nhận bao gồm:  

 Giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ (bằng lái xe hoặc hộ chiếu) 

 Hóa đơn điện nước hiện tại.  

 Bản sao kê ngân hàng hiện tại.  

 Một tài liệu khác của chính phủ 
 

Làm cách nào để tôi chắc chắn tôi đã đăng ký để Bầu cử? 
 
Tìm kiếm danh sách kiểm tra cử tri của Burlington trên trang mạng của Bộ trưởng 
Ngoại giao Vermont tại mvp.vermont.gov để xác minh việc đăng ký và khu vực bỏ phiếu 
của bạn. Nếu bạn đã đăng ký, nó cũng sẽ cung cấp cho bạn bản hướng dẫn đến địa 
điểm bỏ phiếu được chỉ định của bạn. Nếu bạn tình cờ không được đăng ký, bạn có thể 
thử lại trước bằng các phương pháp được liệt kê ở trên, hoặc bạn có thể đăng ký bỏ 
phiếu tại địa điểm bỏ phiếu của bạn vào Ngày Bầu cử.  
 

Ngày Bầu cử là khi nào? 
 
Ngày Bầu cử là thứ Ba, ngày 3 tháng 11 năm 2020 từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. 
 

Làm cách nào để tôi bỏ phiếu? 
 

 Gửi phiếu bầu của bạn đến Clerk /Treasurer’s Office  

 Chuyển tận tay lá phiếu của bạn đến địa điểm trả phiếu (thông tin chi tiết về địa 
điểm trả phiếu ở phía dưới) 

 Đến trực tiếp vào Ngày Bầu cử.  
 

http://olvr.vermont.gov/
http://sos.vermont.gov/media/nesb43yw/2017-voter-app.pdf
http://mvp.vermont.gov/


Năm nay, mọi cử tri đã đăng ký ở Vermont đều được gửi một lá phiếu qua thư. Bạn 
được khuyến khích bỏ phiếu sớm, nhưng bạn cũng có thể chọn đến phòng phiếu của 
mình vào Ngày Bầu cử. Nếu bạn là một cử tri đã đăng ký và không nhận được một lá 
phiếu qua thư, xin vui lòng liên hệ với Clerk / Treasurer’s Office (802-865-7000) Vui 
lòng mang theo lá phiếu của bạn nếu quyết định bỏ phiếu trực tiếp.  
 
Hướng dẫn gửi lại lá phiếu trong cuộc Tổng tuyển cử: 
 

1. Bỏ phiếu bầu cử của bạn. Vui lòng làm theo hướng dẫn ở đầu lá phiếu để thực 
hiện các lựa chọn của bạn. Nếu sử dụng một lá phiếu mẫu đã dịch để tham 
khảo,BẠN PHẢI VIẾT CÂU TRẢ LỜI CỦA BẠN VÀO PHIÊN BẢN TIẾNG ANH 
CỦA LÁ PHIẾU. Các câu trả lời được viết trên phiếu mẫu sẽ không được chấp 
nhận. 

2. Đặt lá phiếu đã điền đầy đủ thông tin của bạn vào trong Phong bì Phiếu bầu.  
3. Viết tên và thành phố của bạn vào khoảng trống được cung cấp ở mặt trước của 

Phong bì Phiếu bầu.  
4. KÝ XÁC NHẬN ! BẠN PHẢI KÝ TÊN trên Phong bì Phiếu bầu, nếu không SỐ 

PHIẾU BẦU CỦA BẠN SẼ KHÔNG ĐƯỢC ĐẾM. 
  

 
 

5. Dán Phong bì lá phiếu với lá phiếu đã hoàn tất của bạn bên trong.  
6. Đặt Phong bì phiếu đã được bầu cử vào bên trong phong bì đã được trả trước, 

mà phong bì đó đã được ghi sẵn địa chỉ gởi đến City Clerk. Bạn có thể viết địa 
chỉ gởi trả về / nhà của bạn ở phía trên bên trái.  



 
 

7. Gửi lại lá phiếu của bạn bằng U.S Mail tại địa điểm hộp bỏ phiếu, City Clerk / 
Treasurer’s Office (thứ Hai từ 8:00 giờ sáng đến 12:30 giờ chiều và thứ Tư 1:00 
giờ chiều đến 4:30 giờ chiều), hoặc địa điểm bỏ phiếu được chỉ định của bạn 
trong Ngày Bầu cử. Hạn chót để gửi tận tay được liệt kê thêm bên dưới.  

8. Nếu bạn gửi qua U.S Mail, vui lòng cho 7 đến 10 ngày làm việc để Clerk / 
Treasurer’s Office nhận được. Nếu bỏ phiếu sớm, nhưng ít hơn 10 ngày làm việc 
trước ngày 3 tháng 11, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển tận tay lá phiếu của 
mình để bảo đảm rằng lá phiếu được đếm.  

 
Hướng dẫn bỏ phiếu trực tiếp  
 

1. Đến địa điểm bỏ phiếu được chị định của bạn xếp hàng. Hãy mang theo lá phiếu 
đã được gửi qua đường bưu điện nếu bạn nhận được. Thông thường, thời gian 
chờ đợi ngắn nhưng có thể lâu hơn trong các cuộc bầu cử tổng thống. Bạn sẽ 
phải đeo mặt nạ nếu bạn bỏ phiếu trực tiếp, tuy nhiên, nếu bạn không có mặt nạ, 
nhân viên bầu cử sẽ cung cấp cho bạn. Nếu bạn cần hỗ trợ trong việc bỏ phiếu, 
bạn được phép mang theo một người mà bạn chọn để giúp bạn trong suốt quá 
trình bầu cử.  

2. Khi đến bàn, hãy nói rõ tên của bạn. Nói cho nhân viên bầu cử biết tên họ hoặc 
họ của gia đình trước. Nếu vì bất kỳ lý do gì họ không thể tìm thấy tên bạn trong 
danh sách cử tri đã đăng ký, Họ sẽ gửi bạn đến một bàn khác để điền vào các 
mẫu đơn đăng ký bầu cử trước khi bạn có thể bỏ phiếu bầu. Nếu bạn không 
mang theo lá phiếu đã được gửi qua đường bưu điện, họ có thể yêu cầu bạn ký 
vào một bản tuyên thệ xác nhận rằng bạn chưa bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 
2020 trước khi bạn có thể nhận được một lá phiếu. 

3. Mang lá phiếu của bạn đến một gian riêng biệt. Nếu cần, bạn có thể tham khảo 
phiếu mẫu đã dịch ( http://www.burlingtonvt.gov/ct/language-support) trong khi 
điền vào lá phiếu tiếng Anh của mình. TẤT CẢ CÂU TRẢ LỜI PHẢI ĐƯỢC ĐIỀN 
VÀO LÁ PHIẾU TIẾNG ANH, không thể nộp phiếu mẫu đã dịch.  

4. Khi bạn đã hoàn thành các chọn lựa của mình, hãy mang lá phiếu đã hoàn chỉnh 
của bạn đến máy bỏ phiếu và nhân viên phòng phiếu sẽ hỗ trợ bạn nếu cần. Khi 
việc này hoàn tất, phiếu bầu của bạn đã được gửi và bạn có thể rời đi.  

 
Tìm kiếm hướng dẫn bằng video? Xem hướng dẫn bằng tiếng Anh, tiếng Somali, tiến 
Swahili, tiếng Nepal, tiếng Pháp, tiếng Miến Điện và tiếng Ả Rập 
tại: www.youtube.com/channel/UCdv2e0EwW59oMye-Odnh3rQ/feature/.  
 

http://www.burlingtonvt.gov/ct/language-support
http://www.youtube.com/channel/UCdv2e0EwW59oMye-Odnh3rQ/feature/


Tôi có thể bỏ phiếu gửi qua thư ở đâu? 
 

 Tại City Clerk/ Treasurer’s Ofice trong giờ làm việc vào các ngày thứ Hai 8:00 
giờ sáng đến 12:30 chiều hoặc thứ Tư từ 1:00 giờ chiều đến 4:30 chiều  

 Tại các cuộc bỏ phiếu vào Ngày Bầu cử. 

 Hộp bỏ phiếu được đặt tại : 
o City Hall, 149 Church Street  
o Department of Public Works, 645 Pine Street  
o Fire Station #2, 132 North Avenue 

 

 
 

Làm cách nào để tôi biết lá phiếu gửi qua thư của tôi đã được đếm? 
 
Bạn có thể theo dõi tình trạng lá phiếu của mình trên mvp.vermont.gov/ để biết City 
Clerk đã nhận được lá phiếu đó  
 

Hạn chót để bỏ lá phiếu của tôi là khi nào? 
 

 City / Treasurer’s Office: thứ Hai ngày 2 tháng 11 lúc 12:30 chiều  

 Hộp bỏ phiếu: thứ Hai, ngày 2 tháng 11 lúc 4:30 chiều  

 Ngày Bầu cử: thứ Ba, ngày 3 tháng 11 lúc 7:00 tối  
 

Tôi có thể bỏ phiếu trực tiếp ở đâu trong Ngày Bầu cử? 
 
Bạn có thể tìm kiếm địa chỉ của mình tại 
www2.burlington.gov/Clerk/Elections/Map/ 
để biết bạn đang sống ở quận hạt(hoặc khu vực bỏ phiếu) nào. Chúng tôi cũng đã đưa 
vào bản đồ khu vực bỏ phiếu hiện tại với các biểu tượng màu đỏ hiển thị tên vị trí bỏ 
phiếu. Các địa điểm bỏ phiếu cho Burlington là: 
 
Quận 1( màu xanh lá cây đậm) 
Mater Christi School  

http://mvp.vermont.gov/
http://www2.burlington.gov/Clerk/Elections/Map/


100 Mansfield Avenue  
 
Quận 2( màu xanh dương) 
Integrated Arts Academy at H.O Wheeler School  
6 Archibald Street  
 
Quận 3( màu vàng ) 
Lawrence Barnes Elementary School  
123 North Street  
 
Quận 4 ( màu đỏ ) 
Saint Mark’s Youth Center  
1271 North Avenue 
 
Quận 5 ( màu nâu ) 
Burlington Electric Department  
585 Pine Street  
 
Quận 6 ( màu tím ) 
Edmunds Middle School  
275 Main Street  
 
Quận 7 ( màu xanh lá cây) 
Robert Miller Community & Recreations Center  
130 Gosse Court 
 
Quận 8 ( màu cam ) 
Fletcher Free Library  
235 College Street  
 
Để biết thêm thông tin hoặc hướng dẫn liên lạc với Clerk/ Treasurer’s Office tại: 
 
149 Church Street  
Burlington, VT 05401 
(802)-865-7000 (select option 1, then 0) 
www.burlingtonvt.gov/CT/Elections 
https://www.burlingtonvt.gov/ct/language-support 
 
Vermont Election Information: 
 
https://sos.vermont.gov/elections/election-info-resources/ 

 
 
 

http://www.burlingtonvt.gov/CT/Elections
https://www.burlingtonvt.gov/ct/language-support
https://sos.vermont.gov/elections/election-info-resources/


 


