
BẢN TUYÊN BỐ CÁC QUYỀN CỦA CỬ TRI BẮC CAROLINA 
 

Bạn có quyền biểu quyết - đó là luật, và bằng chứng là trong tay của bạn! Bạn sẽ nhận thấy chữ và số sau mỗi quyền của bạn được liệt 

kê dưới đây. Các mã số này nói cho luật sư và nhân viên phòng phiếu biết nơi để tìm điều lê ̣N.C. để bảo vệ quyền lợi của bạn như là 

một cử tri được đăng ký đúng. Bạn có thể lấy tài liệu này với bạn để bỏ phiếu. Tìm hiểu thêm về các quy tắc biểu quyết tại 

NCVoter.org. 

Bạn Có Quyền Biểu Quyết 

1 GIỜ. Mỗi địa điểm bỏ phiếu mở cửa từ 6:30 sáng và 7:30 

tối vào ngày Bầu Cử. Bạn phải được cho phép để bỏ phiếu, 

nếu bạn đang ở trong hàng hoặc bên trong các địa điểm bỏ 

phiếu tại 7:30 tối (hoặc tại thời điểm kết thúc của một vị trí  

Bỏ Phiếu Sớm). Đó là luật: NC Quy Chế Chung (NCGS) 163-

166.1 

 

2. CHỨNG MINH THƯ. Nói chung, bạn không cần phải 

trình thẻ căn cước đến nhân viên phòng phiếu khi bỏ phiếu. 

NCGS 163-82.8. Tuy nhiên, cử tri mới được yêu cầu liệt kê 

một số căn cước trên mẫu đăng ký - hoặc là số bằng lái xe NC 

hoặc 4 chữ số cuối của số an sinh xã hội của họ. Nếu các quan 

chức không thể xác minh số, hoặc nếu các cử tri bỏ qua nó, 

các cử tri sẽ được yêu cầu tại các nơi bỏ phiều trình một thẻ 

căn cước có ảnh hoặc một trong những thứ này với tên họ và 

địa chỉ hiện tại: một hóa đơn tiện ích (điện, điện thoại, nước, 

hoặc cáp), cuống phiếu lương, báo cáo ngân hàng, hoặc bất kỳ 

tài liệu từ bất kỳ cơ quan chính phủ. NCGS 163-166.2  

3. LÁ PHIẾU TẠM. Nếu có vướng mắc, bạn có quyền bỏ 

phiếu với một lá phiếu tạm thời. Ví dụ, yêu cầu một lá phiếu 

tạm thời nếu bạn tin rằng bạn đã đăng ký nhưng tên của bạn 

không phải là trên các danh sách; hoặc nếu bạn được nói rằng 

bạn đang ở trong các khu vực bầu cử sai. Bạn cũng cần phải 

được đưa ra một cách để tìm hiểu xem các lá phiếu tạm thời 

được tính, và nếu không, lý do nó không được tính. NCGS 

163-166.11. 

 

4. NẾU BẠN DI CHUYỂN. Nếu bạn đã di chuyển trong 

phạm vi của quận bạn và đã sống ở vị trí mới của bạn nhiều 

hơn 30 ngày, bạn có quyền bỏ phiếu trong khu bầu cử mới của 

bạn hoặc tại một vị trí trung tâm. Nếu bạn đã sống trong vị trí 

mới của bạn ít hơn 30 ngày, bạn phải bỏ phiếu trong khu bầu 

cử cũ của bạn hoặc bỏ phiếu tạm thời tại khu bầu cử mới của 

bạn. Nếu bạn đã di chuyển trong khu vực bầu cử của mình, 

bạn có thể cập nhật thông tin của bạn vào các các nơi bỏ phiều 

và biểu quyết. NCGS 163-82.15.  

Nếu bạn di chuyển đến một quận mới, bạn phải đăng ký như 

một cử tri mới, 25 ngày trước ngày bầu cử. NCGS 163-82.15 

5. ĐỔI TÊN. Nếu tên của bạn đã thay đổi kể từ bạn đăng ký 

bỏ phiếu, bạn có quyền bỏ phiếu, thậm chí nếu bạn chưa báo 

cáo đổi tên đến các quan chức bầu cử. NCGS 163-82.16 

6. LÁ PHIẾU ĐÃ HƯ. Nếu bạn thực hiện một sai lầm trên lá 

phiếu của bạn, bạn có quyền có một lá phiếu mới. Bạn có thể 

làm hỏng đến ba phiếu. 8 NCAC 10B.0104 

7. TRỢ GIÚP. Bạn có quyền nhận được sự trợ giúp từ các 

thành viên trong gia đình. Nếu bạn có khuyết tật hoặc khó đọc 

(do khả năng ngôn ngữ, thị giác, vv), bạn có quyền được trợ 

giúp từ bất cứ ai theo sự lựa chọn của bạn, ngoại trừ chủ hoặc 

đại lý công đoàn. Một số hạt cung cấp hướng dẫn bỏ phiếu 

trong tiếng Tây Ban Nha, nhưng điều đó là không cần thiết. 

NCGS 163-166.8 và 168-165-5A 

8. LỀ ĐƯỜNG. Nếu các địa điểm bỏ phiếu là khó khăn để 

đến được do tuổi tác hoặc khuyết tật về thể chất, bạn có quyền 

bỏ phiếu trong một chiếc xe ở lề đường hoặc tại các cửa của 

địa điểm bỏ phiếu. NCGS 163-166.9 

9. HỆ THỐNG PHÁP LÝ. Nếu bạn đang ở trong tù vì một 

tội nhẹ, bạn vẫn có quyền bỏ phiếu. Nếu bạn đã phạm tội 

nghiêm trọng, bạn có thể đăng ký lại để bỏ phiếu một khi bạn 

hoàn thành án của bạn, bao gồm bất kỳ sư ̣tạm tha hoặc sư ̣

kiểm soát (bồi thường và tiền phạt không quan trọng). NCGS 

13-1. 

10 SỰ ĐE DỌA. Bạn có quyền bỏ phiếu mà không bị đe dọa 

hoặc bị buộc phải bỏ phiếu theo một cách nhất định. NCGS 

163-271 

 

 

Nếu bạn CHƯA đăng ký đi bỏ phiếu 

  

Bạn có thể đăng ký bầu cử nếu mẫu của bạn được đóng dấu 

bưu điện 25 ngày trước cuộc bầu cử. Xem www.ncsbe.gov. 

Nếu bạn bỏ lỡ thời hạn đó, bạn có thể đăng ký và bỏ phiếu 

về cùng một ngày - nhưng chỉ trong khoảng thời gian Bỏ 

Phiếu Sớm trước cuộc bầu cử. (Bạn không thể làm điều này 

trong ngày Bầu Cử.) Bạn phải là một công dân, là ít nhất 18 

tuổi và đã sống trong quận được 30 ngày trước khi cuộc bầu 

cử. Tới trang web One-Stop Early Voting trong quận của bạn, 

hãy điền vào mẫu đăng ký, trình một trong các chứng minh 

thư được liệt kê ở #2 ở trên, và sau đó bỏ phiếu! Để tìm một 

trang web One-Stop Early Voting ở quận của bạn, hãy gọi 1-

866-522-4723 hoặc 888-OUR-VOTE. 

 

Tháng Tám 2016         dân chủ BẮC CAROLINA  

            của, bởi vì và cho nhân dân 


