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Quý vị có thể đăng ký bầu cử trực tiếp ở bất kì địa điểm bỏ
phiếu nào hạn chót vào ngày 2 tháng 11, 2020.  (Cần mang 2
giấy tờ chứng minh nhân thân và bằng chứng về địa chỉ)

Là công dân Mỹ
Tròn 18 tuối vào ngày 3 tháng 11, 2020
Sinh sống tại địa chỉ hiện tại ít nhất 30 ngày trước
ngày Bầu Cử

Điều kiện đăng ký bầu cử:

CÁCH THỨC BẦU CỬ

Đăng ký bầu cử qua thư trước ngày 29/10/2020. Phiếu bầu
cử qua thư hợp lệ phải có dấu của bưu điện chậm nhất là
ngày 3 tháng 11, 2020. 
Quý vị có thể bỏ phiếu bầu tại các Thùng thư an toàn được
đặt ở các Địa Điểm Bầu Cử Sớm. Quý vị nên bầu cử theo cách
này trong 2 tuần cuối của cuộc bầu cử. 
Bầu cử trực tiếp tại các địa điểm bầu cử sớm.
Bầu cử trực tiếp tại địa điểm được chỉ định nếu bỏ phiều vào
ngày Bầu Cử.

CHỌN YES CHO BÌNH ĐẲNG THUẾ (FAIR TAX)

Sửa đổi hiến pháp tiểu bang liên quan đến thuế
Đây là một câu hỏi trên lá phiếu liên quan đến
việc sửa đổi hiến pháp tiểu bang và để có một
hệ thống thuế bình đẳng hơn 
Chọn YES để có thêm nguồn tài trợ cho các
chương trình quan trọng trong cộng đồng của
chúng ta như giáo dục và chương trình hỗ trợ
người nhập cư.

HÃY THAM GIA BẦU CỬ

Thông tin về các ứng cử viên trên phiếu bầu có
tại BallotReady.org

Tra cứu địa điểm bầu cử tại đây HERE.
Đăng ký bầu cử qua thư tại Chicago, DuPage, Cook,  
và các Hạt khác.
Tra cứu điểm điểm bầu cử sớm tại Chicago,
DuPage, Cook, và các Hạt khác.
Kiếm tra thông tin đăng ký bầu cử tại đây HERE.
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Lên kế hoạch đi bầu cử NGAY HÔM NAY

http://ballotready.org/
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https://www.elections.il.gov/ElectionOperations/VotingByMailAgreement.aspx?T=637329297955128380
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