
 

Thuộc phạm vi quản lý của Historic Preservation Program (Chương Trình Bảo Tồn Lịch Sử) 
Department of Neighborhoods của Seattle 

“Thông Tin Được In trên Giấy Tái Chế” 

QUẬN ĐÁNH GIÁ ĐẶC BIỆT QUỐC TẾ  
BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ BẦU CỬ CỦA HỘI ĐỒNG 

 
Quý vị có thể hoàn thành biểu mẫu đăng ký này vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, sau đó gửi lại cho Department of 
Neighborhoods (Sở Quản Lý Khu Vực) thuộc Thành Phố Seattle không chậm hơn ba mươi (30) ngày trước ngày bầu 
cử của Hội Đồng, Thứ Ba của tuần thứ ba tháng 11. Chỉ các cư dân, nhân viên, chủ sở hữu tài sản và chủ doanh nghiệp 
tại Quận Đánh Giá Đặc Biệt Quốc Tế mới hội đủ điều kiện đăng ký bầu cử.  Thông tin được cung cấp sẽ được xác 
minh.  Các hạng mục hội đủ điều kiện của cử tri được trình bày ở mặt sau biểu mẫu này.  Nếu người đăng ký không 
hội đủ điều kiện bỏ phiếu, người đó sẽ được thông báo bằng văn bản.  Nếu biểu mẫu đăng ký chưa điền đủ thông tin, 
người đăng ký sẽ được thông báo bằng văn bản và phải điền đầy đủ thông tin sau đó gửi lại không chậm hơn mười bốn 
(14) ngày trước ngày bầu cử của Hội Đồng.  Mỗi người chỉ cần đăng ký một lần nhưng phải đăng ký lại nếu có bất kỳ 
thay đổi nào về hạng mục hội đủ điều kiện, tên, địa chỉ hoặc số điện thoại.  Vui lòng gửi biểu mẫu này tới địa chỉ ghi ở 
trang sau biểu mẫu.   
 
Vui lòng sử dụng bút mực đen hoặc mực xanh và VIẾT HOA một cách rõ ràng.  Mọi thông tin phải bằng tiếng 
Anh.   
 
              
Tên   Họ     Ngày 
 
              
Địa chỉ gửi thư      Thành phố   Mã Zip 
 
Số điện thoại          E-mail      
 
Chữ ký       
 
Hạng mục hội đủ điều kiện (đánh dấu vào một hạng mục):   

 ____ Chủ Sở Hữu Tài Sản      ____ Nhân Viên* 
      ____ Chủ Sở Hữu Doanh Nghiệp    ____ Cư Dân 
        
              
Tên và địa chỉ của tài sản hoặc doanh nghiệp, nếu có, giúp quý vị hội đủ điều kiện. 
 
Tất cả người đăng ký phải xuất trình hoặc đính kèm bản sao giấy tờ nhận dạng có dán ảnh, còn hiệu lực như: 
bằng lái xe, chứng minh thư có dán ảnh, hộ chiếu hoặc thẻ thường trú nhân.  *Nhân viên cũng phải đính kèm 
thêm Biểu Mẫu Xác Minh Việc Làm hoặc đến trực tiếp và xuất trình phiếu lương gần đây hoặc biểu mẫu W-2.  
 
Quý vị có thắc mắc?  Vui lòng liên hệ với Điều Phối Viên Hội Đồng theo số 206-684-0226.  Bản sao Quy Trình 
Bầu Cử của Hội Đồng Quận Đánh Giá Đặc Biệt Quốc Tế (bản chỉnh sửa ngày 12 tháng 9 năm 2016) được cung cấp 
theo yêu cầu.   

 
Tuyên Bố Khước Từ Trách Nhiệm/Công Khai Thông Tin 

 
Thể theo Public Records Act (Đạo Luật Hồ Sơ Công Cộng), Chương 42.56 của Revised Code of Washington (RCW, Bộ Luật Sửa 
Đổi của Washington), tất cả các hồ sơ thuộc quyền sở hữu của Thành Phố phải được công khai theo yêu cầu và có thể được phân 

phát hoặc sao chép thành nhiều bản.  Hồ sơ bao gồm nhưng không chỉ gồm phiếu điểm danh, hợp đồng, email, ghi chú, thư từ, v.v. 
Danh sách các cá nhân hoặc thông tin danh bạ (bao gồm địa chỉ, số điện thoại hoặc email) không được sử dụng vì các mục đích 

thương mại. 
 



Vui lòng gửi biểu mẫu đăng ký đã điền đủ thông tin bằng cách đến trực tiếp hoặc qua đường bưu 
điện tới địa chỉ phù hợp bên dưới: 

 
Đến trực tiếp:       Qua đường bưu điện:  

 International Special Review District  International Special Review District  
Department of Neighborhoods HOẶC  Department of Neighborhoods    
600 4th Ave., 4th fl.     PO Box 94649 
Seattle, WA 98124-4649     Seattle, WA 98124-4649 
 

 
CÁC HẠNG MỤC ĐIỀU KIỆN HỘI ĐỦ 

 
Cử tri phải từ 18 tuổi trở lên.  Mỗi cử tri hội đủ điều kiện chỉ được một phiếu bầu.  Cử tri hội đủ điều kiện 
phải đáp ứng ít nhất một trong các hạng mục điều kiện hội đủ dưới đây: 
 
1. Chủ sở hữu tài sản 

Đây là những cá nhân, công ty hợp danh, hiệp hội, tổ chức hoặc quỹ tín thác và bất động sản: sở hữu tài 
sản nằm trong Quận. 
 
a. Chủ Sở Hữu là Cá Nhân: Cả chồng và vợ đều có thể bỏ phiếu theo luật tài sản cộng đồng của tiểu 

bang. 
b. Công ty hợp danh:  Tối đa bốn (4) thành viên hợp danh có thể bỏ phiếu.  Các thành viên góp vốn 

không được bỏ phiếu. 
c. Tập đoàn:  Tối đa bốn (4) cán bộ có thể bỏ phiếu. 
d. Quỹ Tín Thác và Bất Động Sản:  Quản trị viên hoặc giám đốc điều hành có thể bỏ phiếu nhưng chỉ 

một cử tri cho mỗi quỹ tín thác hoặc bất động sản. 
e. Tổ Chức Gia Đình: Tối đa bốn (4) cán bộ có thể bỏ phiếu. 

 
2. Doanh nhân 

a. Đây là những cá nhân, người thuê nhà, công ty hợp danh, hiệp hội, tổ chức hoặc quỹ tín thác và bất 
động sản: sở hữu, quản lý hoặc điều hành một doanh nghiệp nằm tại Quận.  Điều kiện hội đủ giống 
như được nêu trong phần 1.a. đến hết phần 1.e ở trên. 

 
3. Nhân viên 

Đây là những cá nhân có nơi làm việc tại Quận.  Nhân viên thuộc các doanh nghiệp, xí nghiệp, công ty 
và tổ chức có nhiều cơ sở (một cơ sở nằm trong Quận, và một hoặc nhiều cơ sở nằm ngoài Quận) chỉ 
hội đủ điều kiện bỏ phiếu khi nhân viên đó thực sự làm việc tại văn phòng hoặc cơ sở nằm tại Quận.  
Tình nguyện viên không được coi là nhân viên.  Những người làm việc trong các tổ chức hoặc doanh 
nghiệp báo danh lên Quận nhưng không thực sự có văn phòng hoặc cơ sở nằm trong phạm vi Quận 
không hội đủ điều kiện bỏ phiếu.   

 
4. Cư dân 

Đây là những cá nhân chủ yếu sinh sống tại nơi nằm trong phạm vi Quận.    
 
Cử tri sẽ được yêu cầu xuất trình một trong các giấy tờ nhận dạng có dán ảnh, còn hiệu lực sau đây: bằng lái 
xe, chứng minh thư có dán ảnh, hộ chiếu hoặc thẻ thường trú nhân và ký tên vào sổ đăng ký.  Tên của cử tri 
sẽ được đánh dấu vào danh sách đăng ký. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Đã cập nhật: Ngày 13 tháng 9 năm 2016 


