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Ngày Mai là Ngày Bầu Cử cho Các Cuộc Bầu Cử Chung Kết Sơ Bộ vào Tháng 7, 2020
(Houston, TX) – Ngày mai, Thứ Ba, Ngày 14 Tháng 7, là Ngày Bầu Cử cho Các Cuộc Bầu Cử Chung Kết Sơ Bộ vào Tháng 7,
2020. Các cử tri có thể bầu phiếu bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối tại bất kỳ một trong số
109 địa điểm bầu cử trên toàn Quận Hạt Harris. Để biết địa điểm bầu cử nào gần nhất và thời gian chờ đợi tại đó, hãy truy
cập HarrisVotes.com/WaitTimes. Tổng cộng có 154,313 cử tri đã bầu phiếu trong thời gian mười ngày Bầu Cử Sớm đã kết
thúc vào Thứ Sáu, Ngày 10 Tháng 7.
Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Harris Chris Hollins cho biết: “Đây là thời điểm thử thách đối với tất cả chúng ta, nhưng
tôi muốn khuyến khích tất cả mọi người thực hiện quyền bầu cử của mình. Cuộc bầu cử chung kết này là một phần quan
trọng trong quá trình bầu cử, bởi vì nó sẽ quyết định các ứng cử viên nào sẽ tiếp tục đại diện cho các đảng của họ trong
Cuộc Tổng Tuyển Cử vào Tháng 11.”
Để bảo vệ các cử tri và các nhân viên phòng phiếu tránh dịch bệnh COVID-19, tất cả các địa điểm bầu cử đã được sắp xếp
để giữ khoảng cách giữa mọi người. Các nhân viên phòng phiếu đã được cung cấp các vật dụng bảo vệ cá nhân bao gồm
các găng tay, các khẩu trang và các tấm che mặt. Các trạm khử trùng được sắp xếp tại tất cả các địa điểm bầu cử, và các
cử tri được cung cấp đồ dùng bọc ngón tay để dùng trong khi bầu phiếu. Có sẵn thêm các khẩu trang cho các cử tri nào
không có mang theo có thể dùng. Các cử tri có biểu hiện các triệu chứng của dịch bệnh COVID-19 có thể bầu phiếu bên lề
đường để tránh vào trong phòng phiếu.
Để bầu phiếu, quý vị phải đã ghi danh đi bầu và có một trong các loại căn cước sau đây:
 Bằng Lái Xe Texas do Sở An Toàn Công Cộng Texas (DPS) cấp;
 Giấy Chứng Nhận Căn Cước Bầu Cử của Texas (EIC) do DPS cấp;
 Thẻ Căn Cước Cá Nhân Texas do DPS cấp;
 Bằng Mang Súng Texas (LTC) 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; hoặc
 Hộ Chiếu Hoa Kỳ.
Ngoại trừ giấy chứng nhận quốc tịch Hoa Kỳ, các căn cước khác phải đang còn giá trị hoặc phải chưa hết hạn quá 4 năm
trước khi xuất trình để hội đủ điều kiện bầu phiếu tại các địa điểm bầu cử. Nếu quý vị không có bất kỳ giấy tờ nào trong
số các loại căn cước này dùng để nhận dạng, quý vị có thể (1) ký vào một tuyên bố tuyên thệ giải thích lý do tại sao quý
vị không có các loại căn cước đó và (2) mang theo một trong những giấy tờ sau đây:







Giấy chứng nhận ghi danh cử tri hợp lệ;
Giấy khai sinh được chứng nhận;
Hóa đơn điện nước hiện tại;
Ngân phiếu chính phủ;
Phiếu lương hoặc bản kê khai ngân hàng có ghi rõ tên và địa chỉ của quý vị; và
Bản sao hoặc bản chính chứng từ của chính phủ có ghi rõ tên và địa chỉ của quý vị (yêu cầu bản chính nếu chứng
từ đó có hình ảnh).

Để thời gian của quý vị tại các phòng phiếu được nhanh hơn, hãy truy cập HarrisVotes.com để in ra lá phiếu mẫu của quý
vị, lựa chọn sẵn, và mang nó theo với quý vị khi quý vị đi bầu phiếu. Nếu quý vị bắt đầu bầu phiếu và nghĩ rằng quý vị đã
nhận được lá phiếu sai, quý vị phải báo cho một nhân viên làm việc tại phòng phiếu biết ngay lập tức - trước khi hoàn tất
việc bầu phiếu.
Để biết thêm thông tin về bầu cử, ghé thăm trang mạng HarrisVotes.com và theo dõi @HarrisVotes trên Facebook, Twitter,
và Instagram.
###

