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Làm thế nào tôi có thể bỏ phiếu tại nhà?
Để yêu cầu lá phiếu, quý vị phải đăng ký bỏ phiếu.

ĐĂNG KÝ BỎ PHIẾU - Những cư dân đủ điều kiện có thể đăng ký 
bỏ phiếu trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.

Điền đầy đủ vào mẫu đơn đề nghị trực tuyến trên trang register.
votespa.com

Đơn đề nghị đăng ký cử tri cũng có trên PhiladelphiaVotes.com/
voters để tải về

Sau khi quý vị đăng ký bỏ phiếu, quý vị có thể yêu cầu lá phiếu 
của mình.

Để nộp đơn đề nghị lá phiếu bầu qua thư trực tuyến,  
hãy vào: apps.Philadelphiavotes.com

Nếu bạn nộp đơn đề nghị lá phiếu qua thư trực tuyến, quý vị 
phải cung cấp số Giấy phép lái xe PA hoặc PennDot ID.

Tại Pennsylvania, hiện nay quý vị có hai lựa chọn đề nghị lá 
phiếu qua thư:

Lá phiếu khiếm diện – Nếu quý vị dự kiến đi khỏi thành phố 
vào ngày bầu cử hoặc nếu quý vị có khuyết tật hoặc bệnh tật, 
quý vị nên yêu cầu lá phiếu khiếm diện, điều này vẫn yêu cầu 
quý vị nêu lý do cho việc yêu cầu lá phiếu này. 

Lá phiếu qua thư - Nếu quý vị không phải là cử tri khiếm diện, 
quý vị có thể đề nghị lá phiếu qua thư. Quý vị có thể chỉ cần yêu 
cầu lá phiếu này.

Sau khi quý vị nộp đơn yêu cầu thành công, Ủy ban Bầu cử của 
Quận Philadelphia sẽ gửi lá phiếu kèm theo hướng dẫn đến quý 
vị qua đường bưu điện.

Nếu tôi không có Giấy phép 
lái xe hoặc ID Pennsylvania 

thì sao?
Các cử tri đăng ký mà không có Giấy phép 
lái xe hoặc ID Pennsylvania cần tải về và 
in mẫu đề nghị lá phiếu khiếm diện hoặc 
lá phiếu qua đường bưu điện từ apps.
PhiladelphiaVotes.com, điền vào mẫu đơn, 
và gửi lại qua đường bưu điện đến Ủy ban 
Bầu cử Quận Philadelphia.

Nếu quý vị muốn nhận được đơn đề 
nghị qua đường bưu điện, cần trợ giúp 
hoặc có câu hỏi thắc mắc, hãy gọi đến 
1-877-VOTESPA

Các ngày quan trọng
Ngày 18 tháng 5:
Hạn chót đăng ký bỏ phiếu

Ngày 26 tháng 5:
Ngày cuối cùng đăng ký lá phiếu qua đường 
bưu điện hoặc lá phiếu khiếm diện

Ngày 2 tháng 6:
NGÀY BẦU CỬ và Ngày cuối cùng Ủy ban 
Bầu cử của Quận nhận được lá phiếu bầu 
qua đường bưu điện và lá phiếu khiếm diện 
thường dân.

Sau khi quý vị nhận được lá phiếu của mình...

• Đánh dấu vào lá phiếu theo hướng dẫn.
• Đặt lá phiếu vào phong bì kín, sau đó đặt phong bì kín 

này vào phong bì chính thức.
• Xin hãy nhớ ký tên mẫu đơn, nếu không lá phiếu của 

quý vị có thể không được tính.
• Gửi lại lá phiếu của quý vị cho Ủy ban Bầu cử Quận 

Philadelphia (1400 JFK Blvd. City Hall, Room 142) để lá 
phiếu đến đúng thời hạn.

Hạn chót nộp lá phiếu được bầu là 8:00 giờ tối vào Ngày 
bầu cử (Không căn cứ vào dấu bưu điện). 

Quý vị đã nộp đơn đề 
nghị lá phiếu?

Kiểm tra tình trạng đơn đề  
nghị của mình tại đường liên kết 

sau đây:
votespa.com/mailballotstatus

*Vui lòng đợi ít nhất 48 giờ để hiển thị 
tình trạng.

In order to request a ballot, you must be registered to vote.
 
REGISTER TO VOTE  - Eligible residents can  register to vote online
or by mail. 
 
Fill out an application online at register.votespa.com
 
Voter Registration Applications are also available to download at
PhiladelphiaVotes.com/voters
 
Once you are registered to vote, you can request your ballot. 
 

To apply for a mail-in ballot online visit
apps.PhiladelphiaVotes.com

 
If you are applying for a mail ballot online, you must provide a PA
Driver's License or PennDot ID number.
 
In Pennsylvania, you now have two options for mail ballots:
 
Absentee ballot – If you plan to be out of the municipality on election
day or if you have a disability or illness, you should request an
absentee ballot, which still requires you to list a reason for your ballot.
 
Mail-in ballot – If you aren’t an absentee voter, you may apply for a
mail-in ballot. You may simply request this ballot.
 
Once you successfully submit your application, the Philadelphia
County Board of Elections will mail you your ballot along with
instructions.
 

STAY SAFE! 

VOTE FROM HOME

Already applied
for a ballot?

Check the status of your application
at the following link:

 votespa.com/mailballotstatus

What if I don't have a
Pennsylvania License or I.D.?

Registered voters without a Pennsylvania Drivers
License or I.D. should download and print an
absentee or mail-in ballot application from
apps.PhiladelphiaVotes.com, fill out the form,
and mail it to the Philadelphia County Board of
Elections. 
 
If you want to be mailed a paper application, need
help, or have questions, call 1-877-VOTESPA 

How can I vote from home?

APPS.PHILADELPHIAVOTES.COM

Important Dates
MAY 18: 
Deadline to Register to Vote
 
MAY 26: 
Last day to apply for a mail-in or absentee
ballot
 
JUNE 2:
ELECTION DAY and Last day for County
Boards of Elections to receive voted mail-in
and civilian absentee ballots. 
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Mark your ballot, following the instructions.
Place your ballot in the secrecy envelope and then put the secrecy
envelope into the official envelope. 
Be sure to sign the form, or your ballot may not count.
Return your ballot to the Philadelphia County Board of Elections
(1400 JFK Blvd. City Hall, Room 142) so it arrives on time. 

The deadline to submit voted ballots is 8:00 PM on Election Day
(Postmarks not honored).

Once you receive your ballot...

*Please allow for at least 48 hours
for status to be posted.


