Thông Tin Về Cử Tri Quận Gwinnett
Phỏng theo trang web củaVăn Phòng Bầu Cử và Đăng Ký Cử Tri Quận Gwinnett
http://www.gwinnettcounty.com/portal/gwinnett/Departments/Elections
Những điều kiện để đăng ký bỏ phiếu ở Quận Gwinnett là gì?
Bạn phải là…
• Một công dân Hoa Kỳ
• Một cư dân hợp pháp của Georgia và Gwinnett County
• 17 tuổi rưỡi để đăng ký
• 18 tuổi trở lên mới được bỏ phiếu

Hạn chót để đăng ký bỏ phiếu cho cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 là ngày 5
tháng 10. Tôi có thể đăng ký bỏ phiếu ở đâu?
•
•
•
•
•
•
•
•

Văn phòng cấp bằng lái xe hoặc thẻ căn cước
Văn phòng nơi những người nộp đơn xin trợ giúp công cộng hoặc nơi quản lý các
chương trình dành cho người tàn tật
Văn phòng Đăng ký Cử tri và Bầu cử
Tất cả các trường công lập của Quận Gwinnett và Trung tâm Hỗ trợ Giảng dạy
Tất cả các thư viện công cộng
Tất cả các hội trường thành phố
Trực tuyến tại: www.mvp.sos.ga.gov
Ứng dụng GA Votes app miễn phí cho phép đăng ký và cập nhật hoặc thay đổi
thông tin tên và / hoặc địa chỉ. Trang web cũng cung cấp thông tin về địa điểm bỏ
phiếu, phiếu bầu mẫu, địa điểm bỏ phiếu vệ tinh, thông báo đẩy, và hơn thế nữa!

Tôi đi bỏ phiếu ở đâu?
Bạn có thể tìm thấy địa điểm bỏ phiếu của mình cho cuộc bầu cử sắp tới bằng cách truy
cập Trang cử tri của tôi trên trang web của Ngoại trưởng Georgia
(www.mvp.sos.ga.gov). Trên trang web này, hãy tìm trạng thái của bạn đăng ký, vị trí
thăm dò, địa điểm bỏ phiếu tiên tiến, các quan chức được bầu, và một mẫu phiếu bầu cử.
Nếu bạn sống ở một thành phố đang tổ chức bầu cử thành phố vào ngày 3 tháng 11, bạn
có thể phải bỏ phiếu ở các địa điểm khác nhau trong cuộc trưng cầu dân ý E-SPLOST và
trong cuộc bầu cử thành phố của bạn.

Làm thế nào để tôi yêu cầu một lá phiếu để bỏ phiếu vắng mặt / trước qua
đường bưu điện?
Bất kỳ cử tri đã đăng ký nào đủ điều kiện bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử đều có thể yêu
cầu bỏ phiếu vắng mặt. Các mẫu đơn để yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt có sẵn trực tuyến tại:
http://bit.ly/GwinCoRequestAbsenteeBallot HOẶC nộp đơn trực tuyến tại http: //
www. securevotega.com/secureabsentee/

In, điền đầy đủ và ký tên vào đơn xin bỏ phiếu vắng mặt, gửi lại bằng một
trong các cách sau:
1.
2.
3.

Fax đơn đăng ký tới 678-226-7208 hoặc 678-226-7275.
Quét và gửi đơn đăng ký qua email đến absentee@gwinnettcounty.com.
Đem đến hoặc gửi đơn đã ký tên đến Văn Phòng Bầu Cử tại 455 Grayson Highway,
Suite 200, ở Lawrenceville.

Ngày cuối cùng Văn phòng Đăng ký Cử tri và Bầu cử chấp nhận các đơn xin vắng mặt là
5 giờ chiều, vào thứ sáu trước cuộc bầu cử. Tuy nhiên, Văn phòng Đăng ký Cử tri và
Bầu cử khuyên bạn không nên bỏ phiếu qua đường bưu điện vào tuần trước cuộc bầu cử.
Phiếu bầu không thể được đảm bảo để phân phối. Thay vào đó, hãy yêu cầu một lá phiếu
càng sớm càng tốt nếu bạn dự định bỏ phiếu vắng mặt / bỏ phiếu trước qua đường bưu
điện.
Các lá phiếu vắng mặt có thể được trả lại qua đường bưu điện hoặc giao trực tiếp đến
Văn phòng Bầu cử hoặc chuyển đến hộp bỏ phiếu an toàn. Hộp đựng phiếu được giám
sát 24 giờ và được đặt khắp quận, hoạt động 24/7 cho đến 7 giờ tối Ngày Bầu cử. Không
cần bưu phí nếu sử dụng hộp thả. Tìm vị trí hộp thả ở đây:
http://bit.ly/GwinCoDropBox.
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Các ngày quan trọng cho cuộc
bầu cử ngày 3 tháng 11, 2020
Ngày 5 tháng 10 Ngày cuối cùng
để đăng ký bỏ phiếu ở Quận
Gwinnett, hoặc cập nhật tên hoặc
địa chỉ trên danh sách cử tri, nếu
một trong hai đã thay đổi kể từ
khi bạn đăng ký bỏ phiếu.
Ngày 12 tháng 10 Việc bỏ phiếu trước
bắt đầu. Các cử tri đủ điều kiện
có thể trực tiếp bỏ phiếu trước
mỗi ngày, kể cả cuối tuần, từ
ngày 12 đến 30 tháng 10 tại các
địa điểm sau:
• Văn phòng Bầu cử (455
Grayson Hwy., Suite 200, in
Lawrenceville)
8 giờ sáng - 5 giờ chiều
• 8 bổ sung vị trí, từ 7 giờ sáng
đến 7 giờ tối (Bogan Park
Community Recreation Center,
Lenora Park Gym, Dacula Park
Activity Building, Lucky
Shoals Park Community
Recreation Center, George
Pierce Park Community
Recreation Center, Gwinnett
County Fairgrounds, Mountain
Park Activity Building, Shorty
Howell Park Recreation Center)
Ngày cuối cùng để bỏ phiếu sớm
là ngày thứ Sáu trước cuộc bầu cử
(ngày 30 tháng 10). Không có
cuộc bỏ phiếu trước vào Thứ Bảy,
Chủ Nhật hoặc Thứ Hai ngay
trước cuộc bầu cử. http://bit.ly/
GwinCoAdvanceVoting
Giữa tháng 10.
Nếu bạn muốn bỏ phiếu qua đường
bưu điện, bạn nên yêu cầu lá phiếu
của mình trước giữa tháng 10 để có
thời gian gửi thư.
Ngày bầu cử ngày 3 tháng 11.
Các địa điểm mở cửa từ 7 giờ sáng
đến 7 giờ tối.
Phát triển bởi Trường Công lập Quận
Gwinnett dành cho mục đích thông tin
September 28, 2020

