Đơn Xin Bầu Bằng Thư 2020
Thông Tin
Của Cử Tri

William Francis Galvin
Tổng Thư Ký Commonwealth

Tên:
Địa Chỉ Đăng Ký Cử Tri:

1
Ngày Sinh:

Số Điện Thoại:

Địa Chỉ E-mail:

Thông Tin
Lá Phiếu

2

Hỗ Trợ

Gửi lá phiếu Ngày 3 Tháng Mười Một cho tôi đến:

Cử tri cần hỗ trợ điền đơn do khuyết tật cơ thể.

(Nếu thích hợp)

3

Tên người hỗ trợ:
Địa chỉ người hỗ trợ:

Được ký (theo luật phạt về sự khai man): _______________________________ Ngày: __________________

Điều Kiện Hợp Lệ
Tất cả các cử tri đã đăng ký có thể sử dụng đơn này để yêu cầu gửi lá phiếu qua thư cho Ngày 3 Tháng 11, 2020

Hoàn Thành Đơn
1.	
Thông Tin Của Cử Tri – Cung cấp tên của quý vị, địa chỉ nơi quý vị đã đăng ký bầu cử, và ngày sinh.
Số điện thoại và địa chỉ e-mail là không bắt buộc.
2.

Thông Tin Lá Phiếu – Cung cấp địa chỉ nơi quý vị muốn lá phiếu của mình được gửi đến.

3.

Hỗ Trợ – Nếu quý vị đang hỗ trợ một cử tri điền đơn này, xin hãy hoàn thành phần này.

4.	
Ký tên quý vị – Nếu quý vị cần hỗ trợ ký đơn này, quý vị có thể ủy quyền cho người khác ký thay tên của
quý vị với sự hiện diện của quý vị. Người đó phải hoàn tất thông tin của người hỗ trợ trong Phần 3.

Nộp Đơn
Gửi đơn đã hoàn tất đến viên chức bầu cử địa phương tại thành phố hay tòa thị chánh của quý vị.
Tìm thông tin liên lạc của các viên chức bầu cử địa phương tại www.sec.state.ma.us/ele hoặc gọi điện
1-800-462-VOTE (8683).
Đơn có thể gửi qua bưu điện hoặc giao trực tiếp. Đơn cũng có thể gửi qua đường điện tử bằng fax hoặc e-mail, miễn
là có chữ ký rõ ràng của quý vị.
Dịch Vụ Bưu Điện Hoa Kỳ đề xuất gửi đơn này không muộn hơn ngày 20 Tháng 10 để đảm bảo giao lá phiếu của
quý vị kịp thời. Không thể gửi lá phiếu cho quý vị nếu viên chức bầu cử địa phương nhận được đơn của quý vị sau 5
giờ chiều ngày 28 Tháng 10.
Các lá phiếu phải có dấu bưu điện muộn nhất lá ngày 3 Tháng 11 và được giao cho văn phòng bầu cử địa phương
của quý vị chậm nhất ngày 6 Tháng Mười Một để được tính. Các lá phiếu đến trước 8 giờ tối ngày 3 Tháng 11 thì
không cần dấu bưu điện.

