
BẦU BẰNG THƯ KHẨN CẤP

Lá phiếu được cấp vào sáu ngày (6) cuối trước kỳ bầu cử và vào Ngày Bầu Cử được gọi là Lá Phiếu 
Bầu Bằng Thư Khẩn Cấp. Những lá phiếu này không thể gởi bằng bưu điện. gôûi baèng böu ñieän. 

Muốn xin Lá Phiếu Bầu Bằng Thư Khẩn Cấp, cử tri hoặc người đại diện được cử tri ủy quyền phải nộp 
đơn yêu cầu cho Phòng Văn Khố/ Chánh Lục Sự Quận.

Đơn yêu cầu phải có những chi tiết ghi giống như trong đơn dưới đây

ĐƠN XIN BẦU BẰNG THƯ KHẨN CẤP

(Boä Luaät Baàu Cöœ Ñoaïn 3021)

KÍNH GÔÛI:  PHOØNG VAÊN KHOÁ/CHAÙNH LUÏC SÖÏ QUAÄN LOS ANGELES 

, tôi sẽ không 
, 

Vào hôm của cuộc bầu cử được tổ chức ngày
thể đi đến phòng phiếu của tôi và tôi ủy quyền cho 
lấy giùm lá phiếu của tôi và mang đến cho tôi. 

Tôi hiểu rằng lá phiếu này không thể gởi bằng bưu điện nhưng phải được hoàn lại cho viên chức 
bầu cử hoặc bất cứ phòng phiếu nào trong Quận Los Angeles trước 8 giờ tối của Ngày Bầu Cử.

Vieát Chöõ In Teân cuûa Cöû Tri:

Vieát Chöõ In Ñòa Chæ cuûa Cöû Tri:

Thaønh Phoá vaø Soá Böu Chính:

Toâi xaùc nhaän raèng nhöõng chi tieát khai treân laø ñuùng söï thaät vaø chính xaùc vaø xin chòu moïi hình phaït neáu 
khai gian.  

CÖÛ TRI KYÙ TEÂN VAØO ÑAÂY:

, California ngaøy Được chấp thuận bởi tôi tại  

thaùng ,20                   .

Chöõ kyù cuûa ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn nhaän laù phieáu:

Ñeå phuø hôïp vôùi caùc ñieàu khoaûn veà Lá Phiếu Bầu Bằng Thư Khẩn Cấp (laù phieáu ñöôïc caáp vaøo 6 ngaøy 
cuoái tröôùc kyø baàu cöû vaø vaøo Ngaøy Baàu Cöû), ngöôøi ñaïi dieän ñöôïc uûy quyeàn khoâng giôùi haïn ñoái vôùi 
ngöôøi thaân cuûa cöû tri.
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