
 

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” 

Quy Trình Bầu Cử của Hội Đồng Quận Đánh Giá Đặc Biệt Quốc Tế 
Biểu Mẫu Xác Minh Việc Làm 

 
Chỉ những cá nhân và chủ hãng có nơi làm việc tại Quận mới được điền thông tin vào Biểu Mẫu Xác Minh 
Việc Làm này.  Chỉ hoàn thành biểu mẫu này nếu quý vị quyết định không gửi phiếu lương gần đây hoặc 
biểu mẫu W-2 để xác minh nơi làm việc.  Dù có biểu mẫu này, quý vị vẫn phải gửi biểu mẫu đăng ký cử tri 
hoặc giấy tờ nhận dạng có dán ảnh.  Quý vị có thể xin biểu mẫu này tại Department of Neighborhoods (Sở 
Quản Lý Khu Vực), tại các địa điểm thuộc Quận bao gồm Seattle Chinatown International District 
Preservation Development Authority (SCIDPDA, Cơ Quan Phát Triển và Bảo Tồn Khu Phố Tàu-Cộng 
Đồng Quốc Tế) và thư viện. Quý vị cũng sẽ nhận được biểu mẫu qua đường bưu điện hoặc email nếu yêu 
cầu.  Chủ hãng có thể có danh sách tất cả các nhân viên hội đủ điều kiện muốn đăng ký.  Vui lòng đính 
kèm biểu mẫu này vào biểu mẫu đăng ký cử tri của quý vị. 
 
 
Tên Chủ Hãng:             
                (tên in hoa)    (chữ ký) 
 
Tên doanh nghiệp, tổ chức, xí nghiệp hoặc công ty:        
 
Địa chỉ doanh nghiệp, tổ chức, xí nghiệp hoặc công ty:        
 
Những cá nhân bên dưới là nhân viên được trả lương: 
 
Tên Nhân Viên (tên in hoa)   Chữ Ký của Nhân Viên 
 
1.              
 
2.             
          
3.             
          
4.             
          
Hãy sử dụng mặt sau biểu mẫu này hoặc đính kèm thêm giấy nếu quý vị cần thêm chỗ trống.  Quý vị có 
thắc mắc?  Vui lòng liên hệ với Điều Phối Viên của Quận Đánh Giá Đặc Biệt Quốc Tế theo số 206-684-
0226.  Bản sao Quy Trình Bầu Cử của Hội Đồng Quận Đánh Giá Đặc Biệt Quốc Tế (đã chỉnh sửa vào 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. 


