
Chứng Từ Có Thể Chấp Nhận  
Các Tiêu Chuẩn Nhận Diện theo Đạo Luật Trợ Giúp 
Bầu Cử Hoa Kỳ  

Quý vị đã có nhận thông báo này trong bưu kiện phiếu bầu bằng thư? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nếu trả lời Có, đây là danh sách các tài liệu có thể được chấp nhận: 
 

Quý vị có thể cung cấp một bản sao của một thẻ nhận diện có ảnh mới nhất và hợp lệ: 

Nếu quý vị không có một thẻ nhận diện có ảnh, quý vị có thể cung cấp một bản sao 

của một trong bất cứ chứng từ sau:  

Thêm thông tin về Các Tiêu Chuẩn Nhận Diện theo Đạo Luật Trợ Giúp Bầu Cử Hoa Kỳ  

• Bằng lái xe hoặc thẻ căn cước của bất cứ tiểu bang nào 

• Hộ chiếu 

• Thẻ nhân viên 

• Thẻ nhận diện do một cơ sở thương mại cấp 

• Thẻ tín dụng hoặc thẻ ngân hàng 

• Căn cước quân nhân 

• Thẻ sinh viên 

• Thẻ câu lạc bộ sức khỏe 

• Thẻ bảo hiểm 

• Thẻ nhà ở công cộng 

• Hóa đơn tiện ích 

• Tờ báo cáo trương mục của ngân hàng 

• Cấp bởi chính quyền 

o Chi phiếu 

o Phiếu lương 

o Chứng từ (như bầu cử chính 

thức đã cấp) 

• Thẻ thông báo cử tri 

• Thẻ nhà ở công cộng 

• Tuyên bố hay hợp đồng thuê nhà 

• Thẻ sinh viên 

• Báo cáo hoặc hóa đơn học phí  

• Thẻ bảo hiểm hoặc giảm giá thuốc 

• Giấy ra tù, tha bổng, hoặc các giấy tờ chính thức 

khác liên quan đến sự phân giải của một vụ án hình 

sự, phán quyết, phạt tù, hoặc việc khác  

• Thẻ giảm giá cho người cao tuổi hoặc khuyết tật 

của cơ quan giao thông công cộng 

• Tài liệu liên quan đến các cơ quan người khuyết tật 

• Tài liệu liên quan đến nơi trú ẩn vô gia cư và các cơ 

sở chuyển tiếp hoặc tạm thời của chính phủ 

• Đơn thuốc được kê bởi bác sĩ chính phủ hoặc nơi 

cung cấp dịch vụ y tế của chính phủ 

• Báo cáo thuế bất động sản được gởi bởi một cơ 

quan chính phủ 

• Giấy đăng bộ xe 

• Giấy chủ quyền xe 

Chúng Tôi Cần Thông Tin Từ Quý Vị 
Hồ sơ lưu trữ của chúng tôi cho thấy rằng qúy vị đã không cung cấp thông tin nhận diện trên mẫu đơn 

ghi danh cử tri của mình như được đòi hỏi bởi luật liên bang. 

 

Sau khi đánh dấu lá phiếu được gởi kèm theo đây, hãy gởi trả lại kèm với một bản sao bằng chứng nhận 

diện của của quý vị trong phong bì đã được trả bưu phí. Thông tin của quý vị sẽ được giữ bí mật. 
 

Quý vị có thể cung cấp bản sao của tài liệu có ảnh nhận diện mới nhất và hợp lệ hoặc bản sao của tài 

liệu có tên và địa chỉ hiện tại của quý vị.  Để có danh sách đầy đủ các chứng từ được chấp nhận, hãy 

truy cấp sdvote.com 

 

https://www.sos.ca.gov/elections/hava-id-standards

