
Biểu Mẫu Thay Đổi Bầu Cử Một Lần Dành Cho Cử Tri Bầu Khiếm Diện Thường 
Xuyên tiểu bang Virginia 
 

SBE-703.1C  Phiên bản 7/2021 

Người nào 
nên sử dụng 
biểu mẫu 
này? 

 

Để sử dụng biểu mẫu này, quý vị phải đã chọn “Lựa Chọn Thường Xuyên Vắng Mặt” trong “Biểu Mẫu Đăng Ký Lá Phiếu Cử Tri 
Khiếm Diện tiểu bang Virginia.”  Quý vị có thể sử dụng biểu mẫu này để thay đổi nơi lá phiếu của quý vị được gửi đến cho một cuộc 
bầu cử, thay đổi lá phiếu sơ bộ của đảng chính trị mà quý vị nhận cho một cuộc bầu cử, hoặc thay đổi lá phiếu sơ bộ của đảng 
chính trị mà quý vị nhận cho tất cả các cuộc bầu cử sơ bộ. Chỉ điền vào những mục áp dụng cho (những) thay đổi quý vị muốn thực 
hiện. 

Ghi chữ in 
hoa thông tin 
cá nhân của 
quý vị   

1 
Họ:  Tên:  

 

Tên đệm:  Tước hiệu:  
 

Năm sinh (không bắt 
buộc):      Y Y Y Y Số An Sinh Xã Hội (không bắt buộc): # # # - # # - # # # # 

 

Địa chỉ nơi 
quý vị sống 2 

Địa chỉ:  Số nhà/Dãy nhà số:  

Thành phố:  VA Mã Bưu Chính: # # # # #     
Nếu địa chỉ ở nông thôn hoặc vô gia cư thì hãy mô tả nơi cư trú.

 

Tôi muốn 
thay đổi địa 
chỉ nơi lá 
phiếu của tôi 
được gửi 
đến. 

3a 

Lá phiếu của quý vị sẽ được gửi đến địa chỉ ghi trong hồ sơ ghi danh cử tri của quý vị trừ khi quý vị nêu trong 
mục này rằng quý vị muốn lá phiếu của mình được gửi đến một địa chỉ khác. 
Tôi muốn lá phiếu của tôi được gửi đến địa chỉ nêu trong Mục 3b cho cuộc bầu cử sau:  
 

Bầu Cử Sơ Bộ  Tổng Tuyển Cử  Bầu Cử Sơ Bộ và Tổng Tuyển Cử  Bầu Cử Đặc Biệt
 

Nêu ngày bầu cử mà quý vị muốn lá phiếu của mình được gửi đến một địa chỉ khác. Nếu ở trên quý vị đã chọn “Bầu Cử Sơ Bộ và 
Tổng Tuyển Cử” thì chỉ cần nhập ngày Bầu Cử Sơ Bộ. 

 
Ngày Bầu Cử: MM / DD / YYYY

 

Địa chỉ gửi lá 
phiếu qua 
thư 

3b 
Nêu địa chỉ mà quý vị muốn (các) lá phiếu của mình được gửi qua đường bưu điện cho (các) cuộc bầu cử được nêu trong Mục 3a. 

Địa chỉ:    Số nhà/Dãy nhà số: 

Thành phố:  Tiểu bang:  Mã Bưu Chính: # # # # # Quốc gia: 
 

 

Tôi muốn thay 
đổi lá phiếu mà 
tôi nhận được 
cho Bầu Cử Sơ 
Bộ  

4 

Quý vị muốn nhận lá phiếu sơ bộ của đảng nào? 
Đảng Dân Chủ  Đảng Cộng Hòa  Tôi không muốn nhận lá phiếu cho Bầu Cử Sơ Bộ. 

 

Thay đổi này chỉ dành cho Bầu Cử Sơ Bộ tiếp theo hay cho tất cả Bầu Cử Sơ Bộ? 
Chỉ Dành Cho Bầu Cử Sơ Bộ Tiếp Theo  Tất Cả Bầu Cử Sơ Bộ  

 

Thông tin liên 
hệ 
(Không bắt 
buộc) 

5 Điện thoại: # # # 
- 

# # # 
- 

# # # # 

Email/Fax:  
 

Tuyên Bố Của 
Cử Tri + Chữ 
Ký 

8 

Tôi tuyên thệ/khẳng định dưới hình phạt trọng tội nếu cố tình đưa ra các tuyên bố sai lệch theo Bộ Luật Virginia § 24.2-1016, rằng (1) thông tin 
được cung cấp trong biểu mẫu này là đúng sự thật, (2) Tôi không xin lá phiếu hoặc bỏ phiếu ở bất kỳ khu vực tài phán nào khác tại Hoa Kỳ, và 
(3) Tôi đã đăng ký bỏ phiếu ở thành phố/quận nơi tôi xin nộp đơn bỏ phiếu. 

Cử tri, ký vào đây (hoặc đánh dấu nếu không thể ký): X  Ngày: MM / DD / YY 
 

Thông báo về Đạo Luật về Quyền Riêng Tư: Biểu mẫu này yêu cầu điền thông 
tin cá nhân. Bốn (4) chữ số cuối của Số An Sinh Xã Hội của quý vị là thông tin 
bắt buộc. Đơn đăng ký của quý vị sẽ bị từ chối nếu quý vị không cung cấp bốn 
chữ số cuối cùng của Số An Sinh Xã Hội của quý vị hoặc nếu quý vị không cung 
cấp bất kỳ thông tin nào khác cần thiết để xác định quý vị đủ tiêu chuẩn bỏ 
phiếu qua thư. Luật liên bang (Đạo Luật về Quyền Riêng Tư năm 1974; Đạo 
Luật Trợ Giúp Bầu Cử Hoa Kỳ năm 2002) và luật tiểu bang (Hiến Pháp Virginia, 
điều II, § 2; § 24.2- 701, Bộ Luật Virginia; Đạo Luật Chính Phủ về Thu Thập và 
Phổ Biến Dữ Liệu) cho phép thu thập thông tin này và hạn chế chỉ được sử 
dụng những thông tin đó cho các mục đích chính thức. 

Cảnh báo: Việc cố ý bầu nhiều lần trong một cuộc bầu cử hoặc đưa ra thông tin sai lệch 
nghiêm trọng trên biểu mẫu này sẽ cấu thành tội gian lận bầu cử. Hành vi cố tình bỏ 
phiếu nhiều lần trong một cuộc bầu cử có thể bị trừng phạt theo luật Virginia với khung 
hình phạt trọng tội Cấp 6 và có thể bị phạt tù lên tới năm năm hoặc bị giam tới 12 
tháng, và/hoặc phải nộp một khoản tiền phạt tới $2,500. Hành vi khai báo sai sự thật 
nghiêm trọng trên biểu mẫu này có thể bị trừng phạt theo luật Virginia với khung hình 
phạt trọng tội Cấp 5 và có thể bị phạt tù lên tới mười năm, bị giam tới 12 tháng, và/hoặc 
phải nộp một khoản tiền phạt tới $2,500. 

Phần dành riêng cho văn phòng chính quyền 
Khu Vực Bầu Cử:  Đặc Khu/Thượng Viện/Hạ 

Viện: 
   Đơn đăng ký #   Đơn được chấp 

huận: 
 Có       Không 

Ngày nhận:  Được nhận bởi:    Lý do không được chấp thuận 
   

 Phương thức nhận: 
    Email                Fax                  Thư              Trực tiếp nhận          Khác 

 

Lá phiếu được gửi 
bởi:     Email                Fax                  Thư   

   

 


