
Quý vị có thể yêu cầu cung cấp Voucher Dân chủ bằng ngôn 
ngữ ưa thích của quý vị bằng cách liên lạc với chúng tôi theo số 
(206) 727-8855 hoặc tại địa chỉ democracyvoucher@seattle.gov.



Chương trình Voucher Dân chủ do Seattle Ethics and Elections 
Commission quản lý 

Muốn biết thêm về chương trình và tìm các ứng viên tham gia, 
hãy vào trang web: www.seattle.gov/democracyvoucher

Điều chỉnh

Khi được yêu cầu, Seattle Ethics and Elections Commission sẽ có 
những điều chỉnh hợp lý cho những cá nhân bị khuyết tật để đảm 
bảo giúp họ có thể tiếp cận các chương trình.

Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

@democracyvoucher @sea_elections @democracyvoucherprogram

Hãy sử dụng Voucher
Dân chủ của quý vị
trong các cuộc bầu
cử năm 2021
ở Seattle.

Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ RẤT QUAN TRỌNG.

City of Seattle

Chương trình
Voucher Dân chủ

Thành phố Seattle

Vietnamese



SỰ THAM GIA CỦA QUÝ VỊ SẼ TẠO
RA MỘT TÁC ĐỘNG.
Chương trình Voucher Dân chủ cho phép người dân Seattle tham gia vào 
các cuộc bầu cử địa phương và giảm bớt các rào cản trong quá trình tranh 
cử bằng cách cung cấp một nguồn tài trợ công.

Kể từ khi bắt đầu Chương trình Voucher Dân chủ:

Số lượng cư dân 
Seattle đóng góp 
cho các chiến dịch 

địa phương đã tăng 
gấp ba lần.

90% ứng cử 
viên đã tham gia 
chương trình này.

Chương trình đã 
phân bổ hơn $3,5 triệu 

cho các chiến dịch 
ở Seattle.

TÌM HIỂU THÊM. HÃY TÍCH CỰC
THAM GIA.
www.seattle.gov/democracyvoucher

VOUCHER DÂN CHỦ 
LÀ GÌ?

Quý vị có thể sử dụng bốn voucher trị giá $25/một voucher 
của mình để ủng hộ cho các ứng cử viên Seattle tham gia 

chương trình đang tranh cử vào các vị trí Thị trưởng, Hội đồng 
Thành phố hoặc Luật sư Thành phố.

Làm thế nào để nhận được Voucher Dân chủ?
Nếu quý vị là cử tri đã đăng ký tại Seattle, quý vị sẽ tự động nhận được 

Voucher Dân chủ qua đường bưu điện.

Các cư dân Seattle 18 tuổi trở lên và là công dân Mỹ, có quốc tịch Mỹ, hoặc 
là thường trú dân hợp pháp (“có thẻ xanh”) có thể làm đơn để nhận voucher. 
Đơn có sẵn ở trên trang web hoặc quý vị có thể gọi điện thoại để yêu cầu 
cung cấp đơn. 

Tôi có thể trao Voucher Dân chủ của mình cho ai?
Quý vị có thể trao một hoặc nhiều Voucher Dân chủ của mình cho những 
ứng viên tham gia chương trình này. 

Tìm danh sách ứng cử viên mới nhất trên trang web của chúng tôi.

NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG
NGÀY 9 THÁNG 2 NĂM 2021
Voucher Dân chủ lần đầu tiên được cung 
cấp cho kỳ bầu cử năm 2021.

NGÀY 3 THÁNG 8 NĂM 2021
Bầu cử sơ bộ

NGÀY 2 THÁNG 11 NĂM 2021
Tổng tuyển cử


