
SAFE 
VOTE

Với đợt bầu cử này, SEAD khuyến nghị rằng để bầu cử một cách an toàn, quý vị 
nên ở nhà và bỏ phiếu qua thư. Phương pháp này sẽ giảm thiểu tiếp xúc trực 

tiếp và đám đông tại các địa điểm bỏ phiếu vào Ngày Bầu cử.



• Bloomington 
• Brooklyn Center 
• Brooklyn Park 
• Champlin
• Chanhassen 
• Corcoran
• Crystal
• Dayton 
• Deephaven
• Eden Prairie
• Edina
• Excelsior
• Golden Valley
• Greenfield
• Greenwood
• Hanover

• Hopkins
• Independence
• Long Lake
• Loretto
• Maple Grove
• Maple Plain
• Medicine Lake
• Medina
• Minneapolis
• Minnetonka
• Minnetonka Beach
• Minnetrista
• Mound
• New Hope
• Orono
• Osseo

• Plymouth
• Richfield
• Robbinsdale
• Rockford
• Rogers
• St. Anthony
• St. Bonifacius
• St. Louis Park
• Shorewood
• Spring Park
• Tonka Bay
• Wayzata 
• Woodland

Quý vị sinh sống tại 
Quận-Hạt Hennepin 
nếu quý vị cư trú trong 
45 thành phố sau đây: 



Quý vị có thể bỏ phiếu qua thư hoặc bỏ phiếu trực tiếp (bao gồm đeo khẩu 
trang và thực hiện giãn cách xã hội). Dù quý vị lựa chọn phương pháp nào đi 

chăng nữa, hãy xây dựng một kế hoạch vững bền từ sớm.
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Tất cả cử tri 
tại Minnesota
đều đủ điều kiện bỏ phiếu qua thư, còn 
được gọi là “lá phiếu vắng mặt.” Quý vị hãy 
yêu cầu phiếu bầu càng sớm càng tốt, để có 
đủ thời gian nhận và gửi trả phiếu bầu của 
mình. Mọi phiếu bầu phải được đóng dấu 
bưu điện trước hoặc vào Ngày Bầu cử, ngày 
3 tháng 11 và phải được nhận bởi văn phòng 
bầu cử không muộn hơn ngày 10 tháng 11 
năm 2020.



Gửi trả phiếu bầu 
bằng hai cách:
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 Bằng thư Bằng cách giao 
phiếu bầu

Trung tâm Chính quyền 
Quận-Hạt Hennepin 
tại 300 South 6th Street

625 4th Avenue South 
Giao phiếu bầu sử dụng dịch vụ 
drive-thru (lái xe qua) 

Văn phòng bầu cử thành 
phố của quý vị 

Yêu cầu phiếu bầu tại
mnvotes.org/absentee
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Nhận phiếu bầu, làm theo 
hướng dẫn, và bỏ phiếu
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Trung tâm Chính quyền 
Quận-Hạt Hennepin 
tại 300 South 6th Street

625 4th Avenue South 
Giao phiếu bầu sử dụng dịch vụ 
drive-thru (lái xe qua) 

Theo dõi phiếu bầu

Đảm bảo phiếu bầu của quý vị được tính 
bằng cách theo dõi nó tại mnvotes.org. Nếu 
phiếu bầu của quý vị bị từ chối vì bất kỳ lý do 
gì, quan chức bầu cử sẽ gọi điện hoặc email 
và yêu cầu quý vị bỏ phiếu trực tiếp tại một 
địa điểm bầu cử sớm hoặc tại địa điểm bầu 

cử của quý vị vào Ngày Bầu cử.
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Hãy biết 
những ứng cử 
viên của quý vị
Xin hãy xem hướng dẫn dành cho 
cử tri bởi thân hữu chúng tôi tại 
Liên Minh Các Lãnh Đạo Người Mỹ 
gốc Á (CAAL):

caalmn.org/voterguide



Bỏ phiếu sớm diễn ra từ ngày 18 tháng 9 tới ngày 2 
tháng 11 (một ngày trước Ngày Bầu cử). Bất kỳ cử tri 
nào đủ điều kiện tại Quận-Hạt Hennepin đều có 
thể bỏ phiếu tại Trung tâm Chính quyền Quận-Hạt 
Hennepin nằm tại 300 South Sixth Street (ở tầng 
skyway/đường đi bộ trên cao) hoặc hãy tìm kiếm 
trung tâm bỏ phiếu sớm của quý vị tại 
hennepin.us/elections.

Ngày Bầu cử là thứ Ba, ngày 3 tháng 11 năm 2020. 
Bỏ phiếu sẽ bắt đầu từ 7:00 AM - 8:00 PM tại địa 
điểm bỏ phiếu được chỉ định của quý vị. Hãy tìm 

kiếm địa điểm bỏ phiếu của mình tại 
pollfinder.sos.state.mn.us. 

BỎ PHIẾU VÀO 
NGÀY BẦU CỬ

BỎ 
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SỚM 
TRỰC TIẾP



Các địa điểm bầu cử cung cấp những trợ 
giúp này để đảm bảo quý vị có thể bỏ phiếu:

1
Nếu quý vị có vấn đề về việc di chuyển, 
quý vị có thể yêu cầu nhân viên bầu cử 
mang phiếu bầu đến xe mình.

BỎ PHIẾU TỪ LỀ 
ĐƯỜNG TẠI XE

Nếu quý vị có nhu cầu về ngôn ngữ hay có vấn đề khuyết 
tật, hãy đem theo người giúp đỡ vì quan chức bầu cử song 
ngữ có thể không sẵn sàng có mặt tại tất cả địa điểm bầu 
cử. Người này không thể là chủ lao động hay đại diện công 
đoàn của quý vị.

2 ĐEM THEO 
NGƯỜI GIÚP ĐỠ

hennepin.us/elections hoặc 612-348-5151
QUÝ VỊ CÓ THẮC MẮC?

Các địa điểm bỏ phiếu sẽ có máy bỏ phiếu có thể đánh dấu 
phiếu bầu cho quý vị, hiển thị phiếu bầu với kích cỡ chữ lớn, 
và bao gồm bàn phím hay màn hình cảm ứng chữ Braille.

3 MÁY BỎ PHIẾU DỄ 
DÀNG TIẾP CẬN



theseadproject.org/keepgoing2020

@theseadproject

@theseadproject @plantthesead


