Theo quy định của Tổng Trưởng Tiểu Bang AW13-8 • Mục 62.016, Bộ Luật Bầu Cử Texas • 01/2018

ID cần thiết cho Các Cử Tri Texas
Nếu quý vị có sở hữu một trong các ID có hình ảnh
được chấp thuận sau đây, quý vị phải xuất trình khi
đích thân đi bầu cử: *
Bằng Lái Xe Texas do Sở An Toàn
Công Cộng Texas (“DPS”) cấp
Giấy Chứng Nhận Căn Cước
Bầu Cử Texas do DPS cấp
Thẻ Căn Cước Cá Nhân Texas
do DPS cấp
Giấy Phép Mang Súng Texas do DPS cấp
Thẻ Căn Cước Quân Đội Hoa Kỳ có hình ảnh
của quý vị
Giấy Chứng Nhận Quốc Tịch Hoa Kỳ có hình ảnh
của quý vị
Hộ Chiếu Hoa Kỳ (quyển sổ hoặc thẻ).
Không sở hữu và không thể hợp lý có được một trong các ID này? Điền vào tờ khai tại các
phòng phiếu giải thích lý do tại sao và mang theo một trong các chứng từ hỗ trợ sau đây:

Chứng từ của chính phủ có ghi rõ tên và địa chỉ của quý
vị, bao gồm giấy chứng nhận ghi danh cử tri của quý vị;
Hóa đơn điện nước hiện tại;
Bản kê khai ngân hàng;
Ngân phiếu chính phủ;
Phiếu lương; hoặc
(a) Giấy khai sanh nội địa (từ một tiểu bang hay
thuộc địa Hoa Kỳ) hoặc (b) giấy khai sanh được
chấp nhận tại toà án để xác nhận danh tính của quý
vị (có thể bao gồm giấy khai sanh ở nước ngoài).
* Ngoại trừ giấy chứng nhận quốc tịch Hoa Kỳ, các căn cước khác phải đang còn giá trị hoặc, cho các cử tri tuổi từ 18-69, các căn
cước phải chưa hết hạn quá 4 năm trước khi xuất trình để hội đủ điều kiện bầu phiếu tại địa điểm bầu cử. Quý vị trên 70 tuổi có thể dùng
một trong các căn cước đã hết hạn được liệt kê ở trên nếu căn cước đó có hiệu lực khác.
Ngoại lệ: Các cử tri khuyết tật có thể nộp đơn với viên chức ghi danh cử tri quận hạt để xin miễn trừ vĩnh viễn về việc xuất trình
ID tại các địa điểm bầu cử. Cử tri có phản đối tôn giáo kiên định không chụp ảnh hoặc các cử tri không có bất kỳ thẻ căn cước
hợp lệ nào có hình ảnh do hậu quả thiên tai có thể nộp đơn xin miễn trừ tạm thời về việc xuất trình ID tại các địa điểm bầu cử.
Vui lòng liên lạc với viên chức ghi danh cử tri quận hạt của quý vị để biết thêm chi tiết.

