
6715 Little River Turnpike #207
Annandale, VA 22003

HAM22_001_V

Chi phí do Hamkae Center và NAKASEC thanh toán

PRSRT STD
US Postage

Paid
 TPG

Ngày Bầu Cử: Ngày 21 Tháng 6 Năm 2022

�Bỏ Phiếu Sớm
Quý vị chọn địa điểm nào để bỏ 
phiếu sớm? 

__________________________________

Quý vị dự định bỏ phiếu sớm vào 
thời điểm nào?

__________________________________

�  Bỏ Phiếu 
Qua Thư

�  Quý vị đã yêu cầu lá phiếu 
của mình chưa?

�  Quý vị đã gửi lá phiếu 
trước ngày 21 tháng 6 chứ?

�Bỏ Phiếu Trực Tiếp Ngày 21 Tháng 6
Địa điểm bỏ phiếu của quý vị ở đâu? ____________________________

Quý vị sẽ bỏ phiếu vào lúc nào? ________________________________

If you need language assistance, it is your right to 
bring someone (e.g. family, friend, neighbor) 

into the voting booth with you, as they are not 
your employer or your union representative.

언어�지원이�필요하시면, 투표소에 (예: 가족, 친구, 이웃)과�함께 
오실수�있습니다. 단, 고용주나�노동�조합�대표는�안됩니다.

Nếu quý vị cần hỗ trợ về ngôn ngữ, quý vị có quyền mang 
ai đó vào nơi bầu cử cùng quý vị nếu họ không phải người 

sếp hoặc đại diện cho đại diện nghiệp đoàn của quý vị.  

如果您需要语言翻译服务，您有权携某人（例如家人、朋友、
邻居）进入投票站，只要他们不是您的雇主或工会代表。

Quý vị dự định bỏ phiếu như 
thế nào cho đợt bầu cử này?

Làm thế nào để bỏ phiếu ở Virginia BỎ PHIẾU



LÊN KẾ HOẠCH

Ghi Danh Để Bỏ Phiếu
Đầu tiên, hãy đảm bảo quý vị đã ghi danh để bỏ phiếu tại hamkaecenter.org/vote. 

Ngày cuối cùng để ghi danh bỏ phiếu là ngày 31 tháng 5. 
Quý vị phải ghi danh để có thể bỏ phiếu trong đợt bầu cử sắp đến.

For more information about what’s on the ballot and how to vote, visit: bit.ly/VoteVA2022 

투표용지와�투표�방법에�대한�정보를�원하시면, 방문하세요: bit.ly/koVoteVA2022
Để tìm hiểu thêm về những thông tin trên lá phiếu và cách bỏ phiếu, vui lòng xem trang web: 

bit.ly/vietVoteVA2022

有关选票内容以及如何投票的更多讯息，请至下列网址: bit.ly/chVoteVA2022

Bỏ Phiếu Qua Thư
Truy cập bit.ly/vietVoteVA2022 để 

yêu cầu lá phiếu của quý vị. Hạn 
chót để yêu cầu lá phiếu bầu qua 
thư là ngày 10 tháng 6. Hãy nhớ 
rằng lá phiếu của quý vị phải có 

dấu bưu điện của ngày 21 tháng 6 
năm 2022, hoặc trước ngày này.

Trực Tiếp Bỏ Phiếu Sớm
Quý vị có thể bắt đầu bỏ phiếu 

trực tiếp sớm nhất là vào 
ngày 6 tháng 5. Quý vị có thể 
tìm địa điểm bỏ phiếu sớm và 

khung giờ bỏ phiếu tại đây: 
bit.ly/vietVoteVA2022.

Quyết Định Cách Quý Vị Bỏ Phiếu

Bỏ Phiếu Vào Ngày Bầu Cử
Nếu quý vị muốn bỏ phiếu 
vào ngày bầu cử, quý vị có 

thể tìm địa điểm bỏ phiếu và 
thời gian bỏ phiếu tại đây: 

bit.ly/vietVoteVA2022.

BỎ PHIẾU TRƯỚC NGÀY 21 THÁNG 6


