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BẦU CỬ TRONG KHI BỊ GIAM GIỮ
Hầu hết tù nhân trong Nhà Tù Quận vẫn có tư cách hợp lệ để bỏ phiếu.
TÌNH TRẠNG GIÁM SÁT
Hiện đang thi hành bản án giam giữ của tiểu
bang hay liên bang vì bị kết án trọng tội.
Đang được tạm tha tại Tiểu Bang California
Đang bị quản chế (chính thức hoặc không chính
thức)
Đang bị giám sát tại cộng đồng sau khi
phóng thích (PRCS)
Đang bị giám sát bắt buộc

Hiện đang bị giam trong nhà tù quận

(Các) cáo buộc tội đại hình đang chờ xét xử
(quý vị bị cáo buộc, nhưng chưa bị kết tội)
Thi hành bản án giam giữ trong tù hoặc quản
chế do kết án tội tiểu hình.

TÔI CÓ THỂ BỎ PHIẾU KHÔNG?
(Chú ý: Quý vị cũng phải từ 18 tuổi trở lên vào ngày bầu cử tiếp theo,
công dân Hoa Kỳ, cư dân California & hiện không bị tòa án kết luận
là không đủ năng lực trí tuệ để bỏ phiếu.)
KHÔNG
CÓ
CÓ
CÓ
CÓ
• Vì thời gian giam giữ là một điều kiện quản chế: CÓ
• Vì quý vị bị kết án giam giữ trong tù
(không phải là bản án "riêng"): CÓ
• Vì bản án tội đại hình với "bản án riêng" kết hợp cả tù giam và
quản chế với Giám Sát Bắt Buộc: CÓ
• Vì bị kết án phạm trọng tội theo Đạo Luật Tái Điều Chỉnh An Toàn
Công Cộng với giám sát PRCS cần tuân thủ: CÓ
• Vì vi phạm lệnh tạm tha: CÓ
• Vì quý vị đã bị kết án và tuyên án tội đại hình và đang chờ được
chuyển đến nhà tù tiểu bang hoặc liên bang: KHÔNG
CÓ
CÓ

•

TÀI LIỆU BẦU CỬ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CƠ SỞ NHÀ TÙ NƠI QUÝ VỊ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH
1. Hoàn thành thẻ Ghi Danh Cử Tri. Quý vị có thể yêu cầu thẻ từ phối trí viên bầu cử. Quý vị phải ghi danh bầu
cử ít nhất 15 ngày trước Ngày Bầu Cử.
2. Điền vào thẻ Ghi Danh Cử Tri và mẫu đơn Bầu Bằng Thư. Cung cấp Số Hồ Sơ Cá Nhân (PFN) của quý vị trên
mỗi tài liệu. Gửi lại cả hai tài liệu cho phối trí viên bầu cử, người được chỉ định của quý vị hay gửi bằng bưu
điện Hoa Kỳ.
3. Khi quý vị nhận được lá phiếu, hãy đánh dấu các lựa chọn của quý vị và gửi lại cho phối trí viên bầu cử cơ sở
hoặc gửi qua bưu điện Hoa Kỳ.
4. Thẻ ghi danh cử tri đã hoàn thành, mẫu đơn Bầu Bằng Thư và lá phiếu Bầu Bằng Thư sẽ được viên chức cơ
sở hoặc Dịch Vụ Bưu Điện Hoa Kỳ vận chuyển an toàn đến và đi từ văn phòng Bầu Cử.

•

ĐƯỢC PHÓNG THÍCH KHỎI NƠI GIAM GIỮ
▪ Ghi danh bầu cử lại khi quý vị được phóng thích.
▪ Các mẫu đơn ghi danh có sẵn ở hầu hết thư viện công cộng và các văn phòng chính quyền hoặc quý vị có
thể ghi danh bỏ phiếu trực tuyến tại registertovote.ca.gov.
▪ Nếu quý vị được phóng thích trước khi nhận lá phiếu Bầu Bằng Thư, quý vị có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất
kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào. 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 một lá phiếu.
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