
Xem mặt sau để biết thông tin về quy trình CVR
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ĐẢNG 
CHÍNH 
TRỊ 2

Hỏi: Đăng ký Cử tri có Điều kiện làm cái gì?

Đơn giúp dời thời hạn đăng ký 15 ngày, cho phép cử tri đăng ký trễ lại, chậm nhất là Ngày bầu cử.

Cử tri có thể: Cập nhật địa chỉ của họ Thay đổi đảng phái chính trị 
của họ Nhận và bỏ phiếu cho cuộc bầu 

cử hiện tại ngay trong ngày

Hỏi: Đăng ký cử tri có điều kiện (CVR) là gì?

Đăng ký ngay trong ngày! Cư dân Quận Sacramento đủ điều kiện nếu bỏ lỡ thời hạn 
đăng ký bầu cử vẫn có thể đăng ký và bỏ phiếu tại bất kỳ Trung tâm Bỏ phiếu nào trong 
Quận Sacramento.

MẪU ĐĂNG KÝ CỬ TRI 
CÓ ĐIỀU KIỆN Tại Quận Sacramento
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Để biết thêm thông tin: 
Hãy gọi: (916) 875-6512
Email: voterinfo@saccounty.gov

Hỏi: Quy trình CVR là gì?

1. Nếu cử tri lỡ mất thời hạn đăng ký, họ có thể đến bất kỳ Trung Tâm Bỏ Phiếu nào ở 
Quận Sacramento để đăng ký và bỏ phiếu cùng ngày hôm đó.

2.  Khi đến Trung Tâm Bỏ Phiếu, cử tri sẽ được yêu cầu hoàn thành đơn đăng ký CVR.
(Cử tri phải điền đơn khi họ ở trung tâm.)

3. Các cử tri sau đó sẽ được phát một lá phiếu, đánh dấu bầu chọn rồi cho phiếu đã bầu 
của họ vào phong bì CVR, và nộp lại bằng cách bỏ vào túi phiếu màu xanh dương.

(Cử tri phải nộp phiếu tại Trung Tâm Bỏ Phiếu vì lá phiếu CVR không thể được mang về 
nhà rồi đánh dấu bầu chọn.)

4. Khi được xác định là đủ điều kiện hợp lệ để bỏ phiếu, lá phiếu CVR của cử tri sẽ được tính.

5. Cử tri có thể kiểm tra trạng thái lá phiếu của họ bằng 
cách quét mã QR:
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