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Với đợt bầu cử này, SEAD khuyến nghị rằng để bầu cử một cách an toàn, quý vị 
nên ở nhà và bỏ phiếu qua thư. Phương pháp này sẽ giảm thiểu tiếp xúc trực 

tiếp và đám đông tại các địa điểm bỏ phiếu vào Ngày Bầu cử.



Quý vị có thể bỏ phiếu qua thư hoặc bỏ phiếu trực tiếp (bao gồm đeo khẩu 
trang và thực hiện giãn cách xã hội). Dù quý vị lựa chọn phương pháp nào đi 

chăng nữa, hãy xây dựng một kế hoạch vững bền từ sớm.
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Tất cả cử tri 
tại Minnesota
đều đủ điều kiện bỏ phiếu qua thư, còn 
được gọi là “lá phiếu vắng mặt.” Quý vị hãy 
yêu cầu phiếu bầu càng sớm càng tốt, để có 
đủ thời gian nhận và gửi trả phiếu bầu của 
mình. Mọi phiếu bầu phải được đóng dấu 
bưu điện trước hoặc vào Ngày Bầu cử, ngày 
3 tháng 11 và phải được nhận bởi văn phòng 
bầu cử không muộn hơn ngày 10 tháng 11 
năm 2020.



Gửi trả phiếu bầu 
bằng hai cách:
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 Bằng thư

Yêu cầu phiếu bầu tại
mnvotes.org/absentee
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Nhận phiếu bầu, làm theo 
hướng dẫn, và bỏ phiếu
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Bằng cách giao phiếu 
bầu: văn phòng bầu cử 
thành phố của quý vị



Theo dõi phiếu bầu

Đảm bảo phiếu bầu của quý vị được tính 
bằng cách theo dõi nó tại trang mạng của 
Tổng Thư ký tiểu bang của quý vị, sử dụng 
bằng lái hoặc số an sinh xã hội. Nếu phiếu 
bầu của quý vị bị từ chối vì bất kỳ lý do gì, 

quan chức bầu cử sẽ gọi điện hoặc email và 
yêu cầu quý vị bỏ phiếu trực tiếp tại một địa 
điểm bầu cử sớm hoặc tại địa điểm bầu cử 

của quý vị vào Ngày Bầu cử.
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Hãy biết 
những ứng cử 
viên của quý vị
Xin hãy xem hướng dẫn dành cho 
cử tri bởi thân hữu chúng tôi tại 
Liên Minh Các Lãnh Đạo Người Mỹ 
gốc Á (CAAL):

caalmn.org/voterguide



Bỏ phiếu sớm diễn ra tới ngày 2 tháng 11 (một ngày 
trước Ngày Bầu cử). Kiểm tra với văn phòng bầu cử 
quận-hạt của quý vị về địa điểm của những trung 
tâm bỏ phiếu sớm.

Ngày Bầu cử là thứ Ba, ngày 3 tháng 11 năm 2020. 
Bỏ phiếu sẽ bắt đầu từ 7:00 AM - 8:00 PM tại địa 

điểm bỏ phiếu được chỉ định của quý vị.
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Các địa điểm bầu cử cung cấp một số trợ giúp 
để đảm bảo quý vị có thể bỏ phiếu, như bỏ 
phiếu từ lề đường tại xe, quan chức bầu cử 
song ngữ, và máy bỏ phiếu dễ dàng tiếp cận.

Tìm hiểu thêm tại: www.vote.gov.
QUÝ VỊ CÓ THẮC MẮC?

theseadproject.org/keepgoing2020

@theseadproject

@theseadproject @plantthesead


