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Văn Phòng Bầu Cử
Quận Santa Clara
ĐƠN YÊU CẦU THAY ĐỔI CỦA CỬ TRI

Hướng Dẫn cho Cử Tri:
1. Quý vị phải là cử tri đã ghi danh tại Quận Santa Clara để sử dụng mẫu này.
2. Xin viết chữ in rõ ràng.
3. Nếu yêu cầu đổi tên hoặc chính đảng, quý vị phải ghi danh lại.
4. Nếu được yêu cầu điền đơn thay đổi cho cử tri khác, xin ghi chi tiết của cử tri đó vào khung CHI TIẾT CỦA CỬ TRI.

CHI TIẾT CỦA CỬ TRI – Phải cung cấp đầy đủ chi tiết để hoàn tất yêu cầu của quý vị.

Tên:         Ngày Sinh: __ __ /__ __ / __ __ __ __

Địa Chỉ Ghi Danh:

Chữ Ký:         Ngày: 

Mẫu Đơn Yêu Cầu Lựa Chọn Gửi Tập Hướng Dẫn Thông Tin cho Cử Tri Quận:

 Tôi muốn dùng Tập Hướng Dẫn Thông Tin cho Cử Tri Quận trên mạng. Tôi muốn ngưng nhận qua bưu điện.
 Email: _______________________________________________________________________________
 Tôi muốn nhận Tập Hướng Dẫn Thông Tin cho Cử Tri Quận qua bưu điện. Trước kia tôi chọn không nhận qua bưu điện.

Điều chỉnh hoặc cập nhật chi tiết ghi danh cử tri: 

 Tên tôi bị viết sai. Tên viết đúng ghi trong khung CHI TIẾT CỦA CỬ TRI. Tên đánh vần sai là: 
 _____________________________________________________________________________________
 Thay đổi tên, ngoại trừ việc sửa viết tên sai, phải điền đơn ghi danh cử tri mới.

 Tôi đã dọn đến địa chỉ cư ngụ mới trong Quận Santa Clara (địa chỉ tên đường & thành phố): 
 _____________________________________________________________________________________
 Địa chỉ cư ngụ của tôi vẫn như cũ, nhưng thư từ được gửi đến một địa chỉ khác. Địa chỉ GỬI THƯ của tôi là:
 _____________________________________________________________________________________

 Xóa bỏ địa chỉ gửi thư sau đây: _____________________________________________________________

 Xóa bỏ bất kỳ số điện thoại nào trên hồ sơ.  Xóa bỏ bất kỳ địa chỉ email nào trên hồ sơ.

 NGÔN NGỮ ƯU TIÊN CỦA TÔI LÀ:  ___________________________

 Cử tri chọn một ngôn ngữ ưu tiên sẽ nhận được tài liệu bầu cử bằng tiếng Anh và ngôn ngữ ưu tiên của họ. Lá phiếu chính 
thức hiện nay có bằng tiếng Anh/Trung Hoa, tiếng Anh/Tây Ban Nha, tiếng Anh/Phi Luật Tân và tiếng Anh/Việt. Tuy nhiên, 
có thể có tài liệu và dịch vụ hỗ trợ bằng các ngôn ngữ khác.

Bầu Bằng Thư Thường Xuyên:

 Tôi muốn trở thành Cử Tri Bầu Bằng Thư Thường Xuyên.
 Tôi không muốn trở thành Cử Tri Bầu Bằng Thư Thường Xuyên.

Hủy bỏ tình trạng ghi danh cử tri:

 Xin hủy bỏ tình trạng ghi danh của tôi. Lý do: ___________________________________________________
 Cử tri có tên ở trên đã qua đời. (Gia đình hoặc người chăm sóc có thể cung cấp chi tiết này.)
 Tên của người khai tử: _____________________________________________ Điện thoại: ______________
 Chữ ký của người khai tử: _________________________________________________________________
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