
Kể từ năm 2021, luật pháp đã được cập nhật để cho phép những người được tạm tha đáp 
ứng tất cả những tiêu chuẩn hợp lệ khác có quyền bầu cử.

Những người bị tuyên án tội đại hình không hợp lệ để bầu cử chỉ khi đang thụ án tù tiểu bang 
hoặc liên bang của họ trong nhà tù, tù giam hay cơ sở cải huấn khác. Quyền ghi danh và bỏ 
phiếu của quý vị tự động được phục hồi sau khi hoàn thành bản án.

Quý vị Có Thể Ghi Danh Bầu Cử nếu 
quý vị Là:

• Công dân Hoa Kỳ
• Cư dân California

• 18 tuổi trở lên vào hay trước Ngày Bầu Cử
• Hiện không bị cầm tù vì bị kết án trọng tội; và
• Không bị tòa án pháp luật quyết định là bất năng về

tâm thần

Quý Vị Không Thể Bầu Cử nếu quý vị:

Hiện đang phải thụ án tù tiểu bang hoặc liên bang 
vì bị kết tội đại hình và bị giam ở: 

• Nhà tù tiểu bang
• Nhà tù liên bang
• Nhà Tù Quận hay cơ sở cải huấn khác*

CÓ! Quý Vị Có Thể Bầu Cử nếu quý vị:

• Ở nhà tù quận chấp hành bản án tội tiểu
hình

• Đang ở nhà tù quận vì thời gian giam giữ
là một điều kiện quản chế

• Đang trong thời gian quản chế
• Đang được tạm tha
• Đang bị giám sát bắt buộc
• Đang bị giám sát tại cộng đồng sau khi

phóng thích

*Nếu quý vị đang chấp hành bản án tù của tiểu bang hay liên bang, quyền bầu cử của quý vị tự động được 
khôi phục khi quý vị hoàn thành bản án giam giữ của tiểu bang hoặc liên bang của quý vị. Chỉ cần hoàn thành 
Đơn Ghi Danh Cử Tri trực tuyến tại registertovote.ca.gov hoặc bằng cách hoàn thành thẻ Ghi Danh Cử Tri. 
Quý vị có thể gọi tới văn phòng của chúng tôi ở số (408) 299-VOTE (8683) để yêu cầu được gửi thẻ Ghi Danh 
Cử Tri về địa chỉ của quý vị.

Cách Ghi Danh Bầu Cử:

Yêu cầu thẻ Ghi Danh Cử Tri từ Phối Trí Viên Bầu Cử Tại Nhà Tù. Quý vị cũng có thể đăng ký ghi danh bầu cử 
trực tuyến tại registertovote.ca.gov.

Thẻ Ghi Danh Cử Tri của quý vị phải được nhận hoặc có dấu bưu điện ít nhất mười lăm (15) ngày trước Ngày 
Bầu Cử. Sau khi ghi danh bầu cử, quý vị sẽ được gửi lá phiếu trong vòng 29 ngày trước ngày bầu cử mà quý 
vị có tư cách hợp lệ để bầu cử.

Bầu Bằng Thư:

Nếu quý vị đã ghi danh bầu cử và chưa nhận được lá phiếu bầu bằng thư, quý vị có thể yêu cầu đơn xin Lá 
Phiếu Bầu Bằng Thư từ Phối Trí Viên Bầu Cử Tại Nhà Tù của quý vị. Hãy hoàn thành và gửi lại mẫu Lá Phiếu 
Bầu Bằng Thư cho Phối Trí Viên Bầu Cử Tại Nhà Tù ít nhất 7 ngày trước ngày bầu cử để nhận được lá phiếu.

Nếu quý vị thay đổi tên hay đảng đã chọn, quý vị phải hoàn thành thẻ Ghi Danh Cử Tri mới. Quý vị có thể yêu 
cầu thẻ Ghi Danh Cử Tri từ Phối Trí Viên Bầu Cử Tại Nhà Tù.

Quyền Bầu Cử cho Các Cử Tri Quận Santa Clara Bị Giam trong Nhà Tù



Chương Trình Phân Phối Lá Phiếu Khẩn Cấp:

Nếu quý vị chưa nhận được lá phiếu Bầu Bằng Thư qua đường bưu điện, chương trình Phân Phối Lá Phiếu 
Khẩn Cấp cho phép quý vị yêu cầu lá phiếu tối đa 7 ngày trước ngày bầu cử. Phối Trí Viên Bầu Cử Tại Nhà Tù 
có thể hoàn thành "Đơn Điều Hợp Viên Cơ Sở" và yêu cầu lá phiếu thay cho quý vị.

Sau 7 ngày, phối trí viên sẽ phải tới văn phòng để lấy lá phiếu. Để biết thêm thông tin, hãy hỏi Phối Trí Viên 
Bầu Cử Tại Nhà Tù về Chương Trình Phân Phối Lá Phiếu Khẩn Cấp.

Sau Khi Quý Vị Được Phóng Thích Khỏi Nơi Giam Giữ:

Nếu quý vị yêu cầu lá phiếu Bầu Bằng Thư nhưng đã được phóng thích trước khi nhận được lá phiếu, quý vị 
vẫn có thể bầu cử. Bầu trực tiếp tại bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào hay Văn Phòng Bầu Cử. Quý vị cũng có 
thể gọi đến văn phòng của chúng tôi tại (408) 299-VOTE (8683) hoặc truy cập trang mạng của chúng tôi tại 
sccvote.org để yêu cầu phát hành lại lá phiếu.


