Vietnamese voters can receive language assistance in the following cities and counties:
Alameda County, Calif.			
Los Angeles County, Calif.		
Orange County, Calif.			
San Diego County, Calif.

Santa Clara County, Calif.
Harris County, Texas (Houston)
King County, Wash. (Seattle)

What Type of Language Assistance Should I Expect?
You can receive voting materials in Vietnamese. This includes voter registration forms and the
ballot. You should also find poll workers at your voting location who can speak Vietnamese.

How Do I Get Materials in Vietnamese, Including a Ballot?
Many election offices will send voting materials in Vietnamese upon request. Please see below
for how to contact your local elections office to see if you can make such a request.

Where Can I Find More Information About the Voting Process?
Below are websites for the elections office of each county that provides language assistance
in Vietnamese.
Alameda www.acgov.org/rov/
Los Angeles www.lavote.net/VOTER_ELECTIONS/
Orange County www.ocvote.com
San Diego www.sdvote.com
Santa Clara www.sccvote.org
Houston www.harrisvotes.com/
Seattle www.kingcounty.gov/elections.aspx

Where Can I Get a Voter Registration Form?
You can contact your elections office to get a voter registration form. Also, you can get a voter
registration form on the internet at http://tinyurl.com/VietnameseNVRA. (Note: After filling out
this form, you must send it to a state or local election office for processing. See state-specific
instructions included in the form for additional information.)

Can I Bring Someone Into the Voting Booth to Help Me Vote?
Yes, you have the right to bring anyone into the voting booth to help you vote,
as long as he or she is not your employer or an officer of your union.
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All Citizens Have a Right To Vote –
Language Assistance in Vietnamese
Can Help You When You Vote
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Hỗ trợ tiếng Việt sẽ được thực hiện như thế nào?
Quý vị có thể nhận tài liệu bầu cử bằng tiếng Việt. Bao gồm phiếu ghi danh cử tri và lá
phiếu. Tại địa điểm bỏ phiếu của quý vị, có nhân viên phòng phiếu nói tiếng Việt.
Làm thế nào để lấy tài liệu (bao gồm cả Lá Phiếu) bằng tiếng Việt?
Nhiều văn phòng bầu cử sẽ gửi tài liệu bầu cử bằng tiếng Việt theo yêu cầu. Xin vui lòng
xem thông tin dưới đây để gửi yêu cầu tới văn phòng bầu cử tại địa phương quý vị.
Tôi có thể tìm thông tin thêm về tiến trình bầu cử ở đâu?
Dưới đây là trang web của các văn phòng bầu cử tại mỗi quận có trợ giúp tiếng Việt.
Alameda www.acgov.org/rov/
Los Angeles www.lavote.net/VOTER_ELECTIONS/
Orange County www.ocvote.com
San Diego www.sdvote.com
Santa Clara www.sccvote.org
Houston www.harrisvotes.com/
Seattle www.kingcounty.gov/elections.aspx
Tôi có thể lấy phiếu ghi danh cử tri ở đâu?
Quý vị có thể liên hệ với văn phòng bầu cử tại địa phương để lấy phiếu ghi
danh cử tri. Ngoài ra, quý vị có thể lấy phiếu ghi danh cử tri trên mạng Internet tại
http://tinyurl.com/VietnameseNVRA. (Lưu ý: Sau khi điền mẫu đơn này, bạn phải gửi
cho tiểu bang hoặc một văn phòng bầu cử địa phương để họ xét duyệt. Xem hướng
dẫn của tiểu bang để biết thêm thông tin.)
Tôi có thể mang người quen vào nơi bỏ phiếu để giúp tôi không?
Có, quý vị có quyền mang bất cứ ai vào phòng bỏ phiếu để giúp quý vị, miễn là người
đó không phải là chủ công ty hoặc cán bộ công đoàn của quý vị.
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Những Quận và Thành phố nào có hỗ trợ tiếng Việt?
Cử tri người Việt có thể được hỗ trợ tiếng Việt tại các thành phố và các quận sau đây:
Quận Alameda County, Calif.		
Quận Santa Clara County, Calif.
Quận Los Angeles County, Calif.		
Quận Harris County, Texas (Houston)
Quận Orange County, Calif.			
Quận King County, Wash. (Seattle)
Quận San Diego County, Calif.
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Mọi công dân đều có quyền bỏ
phiếu – Có hỗ trợ tiếng Việt khi
quý vị bỏ phiếu.
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