Commonwealth of Virginia, Sample Ballot
County of Fairfax

Democratic Party Primary Election
Tuesday, June 8, 2021

Estado de Virginia, Papeleta de Muestra
Condado de Fairfax
Elección Primaria del Partido Demócrata
Martes, 8 de junio 2021

To Vote

Tiểu Bang Virginia, Lá Phiếu Mẫu
Quận Fairfax
Bầu Cử Sơ Bộ Đảng Dân Chủ
Thứ ba, ngày 8 tháng 6, 2021

Governor
Vote for only one

Para Votar / Bỏ Phiếu /

Gobernador

2021

,

6

8

Attorney General
Vote for only one
Procurador General

Votar por solamente uno

Thống đốc

Bộ trưởng Tư pháp Tiểu Bang
Chỉ bỏ phiếu cho một

주지사

검찰총장

한명만 투표

한명만 투표

Rellene completamente el óvalo a la
izquierda de su selección.

Terry R. McAuliffe

Jerrauld C. "Jay" Jones

Xin điền trọn vào hình bầu dục nằm
bên trái chổ bạn đã chọn.

Jennifer L. McClellan

Mark R. Herring

선택 항목 왼쪽의 타원형을 완전히
채웁니다.

,

Votar por solamente uno
Chỉ bỏ phiếu cho một
Completely fill in the oval to the
left of your choice.

Virginia
Fairfax

Jennifer D. Carroll Foy
Lee J. Carter
Justin E. Fairfax

Lieutenant Governor
Vote for only one
Vicegobernador

Votar por solamente uno

Phó Thống đốc

Chỉ bỏ phiếu cho một

부지사
한명만 투표

Member
House of Delegates
38th District
Vote for only one
Miembro
Cámara de Delegados
Distrito 38

Votar por solamente uno

Các Đại Biểu
Khu 38

Chỉ bỏ phiếu cho một

주의회 하원의원
제 38 지역구
한명만 투표

Hala S. Ayala

Holly E. Hazard

S. "Sam" Rasoul

L. Kaye Kory

Andria P. McClellan
Elizabeth R. Guzman
Sean A. Perryman
Mark H. Levine
Xavier JaMar Warren

End of Ballot

Fin de Papeleta
Kết Thúc Lá Phiếu

Authorized by the Fairfax County Electoral Board
12000 Government Center Parkway, Fairfax, VA 22035
Notice: The authority statement printed above must be removed and replaced with the appropriate authority statement for
the committee, individual, or group using this ballot for their own purposes. The authority statement used for this ballot
must comply with the requirements of both federal and state law. Va. Code: §24.2-956.
Aviso: La declaración de autoridad impresa arriba debe ser removida y reemplazada con la declaración de autoridad
apropiada para el comité, individuo, o grupo usando esta papeleta para sus propios propósitos. La declaración de
autoridad usada para esta papeleta debe cumplir con los requisitos de la ley federal y estatal. Va. Code: §24.2-956.
Chú ý: Bản tuyên bố về quyền được in ở trên phải được loại bỏ và thay thế bằng tuyên bố có thẩm quyền thích hợp cho
ủy ban, cá nhân hoặc nhóm sử dụng lá phiếu này cho mục đích riêng của họ. Bản xác nhận quyền sử dụng trong cuộc bỏ
phiếu này phải tuân theo các yêu cầu của luật liên bang và tiểu bang. Va. Code: §24.2-956.
통지: 위에 출력된 권한 안내문은 반드시 삭제하고 본 투표 용지를 사용하는 후보자, 위원회, 개인 또는 단체에 적합한 권한 안
내문으로 대체해야 합니다. 본 투표 용지에 사용된 권한 안내문은 반드시 해당하는 연방법 또는 주 법을 준수해야 합니다. Va.
Code: §24.2-956.

