VOTE411 là nguồn tài liệu cho cử tri toàn quốc của League
of Women Voters (Liên Đoàn Cử Tri Nữ) tại tất cả 50 tiểu
bang, và cũng là nơi cử tri tìm thấy mọi thông tin cần thiết về
bầu cử.

ĐIỀU CẦN BIẾT TRƯỚC
KHI QUÝ VỊ ĐI BẦU
ĐĂNG KÝ CỬ TRI CỦA QUÝ VỊ CÓ CẬP
NHẬT KHÔNG?

Nếu quý vị đã DỌN NHÀ (kể cả trong cùng tòa nhà) hoặc
ĐỔI TÊN kể từ lần bầu cử gần nhất, quý vị cần phải cập nhật
thông tin của mình lên trang web tiểu bang:
Mouse-Pointer

vote.virginia.gov

QUÝ VỊ ĐÃ SẴN SÀNG CHO NHỮNG
THAY ĐỔI TẠI PHÒNG PHIẾU CHƯA?
•• Virginia hiện nay sử dụng lá phiếu giấy
•• Địa điểm bỏ phiếu của quý vị có thể đã thay đổi
•• Mang theo ID có ảnh chính thức tới các điểm bỏ phiếu

MUỐN TÌM HIỂU VỀ CÁC ỨNG CỬ VIÊN?
QUÝ VỊ CÓ CÂU HỎI?
Truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin:
Mouse-Pointer

www.vote411.org
CHECK

Ghi danh đi bầu

CHECK

Địa chỉ liên lạc & chức vụ ứng cử viên

CHECK

Luật Bầu cử— ID cần thiết để bỏ phiếu

CHECK

Tiến trình bỏ phiếu vắng mặt

CHECK

Tìm kiếm nơi bỏ phiếu

CHECK 
Tạo dựng lá phiếu của quý vị — mang theo đến
phòng phiếu vào Ngày bầu cử
CHECK 
Các nguồn thông tin cho cử tri quân đội & ở
nước ngoài

LEAGUE OF WOMEN VOTERS (LWV)
Lãnh đạo Cộng đồng Đáng tin cậy; Kể từ 1920

Liên đoàn tự hào là một tổ chức không đảng phái, không
ủng hộ cũng như không phản đối các ứng cử viên hoặc đảng
chính trị ở bất kỳ cấp nào trong chính quyền, nhưng luôn
luôn làm việc về các vấn đề tối quan trọng cho các thành
viên và công chúng.

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI
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Trao quyền cho Cử tri. Bảo vệ Nền dân chủ.

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi hình dung ra một nền dân chủ nơi mọi người đều
có mong muốn, quyền, kiến thức và sự tự tin để tham gia.

GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi tin vào sức mạnh của phụ nữ để tạo ra một nền
dân chủ hoàn hảo hơn.

THAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI ĐỂ GIÚP NỀN
DÂN CHỦ HOẠT ĐỘNG!
Tham gia cùng chúng tôi, dù là nam hay nữ, tuổi 16 hoặc
hơn.
 ww.LWV.org
Mouse-Pointer w
League of Women Voters của Hoa Kỳ
Mouse-Pointer w
 ww.LWV-VA.org
League of Women Voters của Virginia

(Your League info goes here.)

LWV: TRAO QUYỀN CHO CỬ TRI. BẢO VỆ NỀN DÂN CHỦ.
Soạn thảo bởi: League of Women Voters® Của Virginia
Education Fund

