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Vote on Tuesday, November 3, 2020!
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Apply for an Absentee ballot:
Xin phiếu bầu khiếm diện bằng thư:
Ua ntawv thov ib dlaim Ntawv Pov Npaav vim koj tsi nyob lawm:

APIAVote
1612 K St. NW #510
Washington, DC 20006

ASIAN AND
PACIFIC ISLANDER
AMERICAN VOTE

BẦU CỬ KHIẾM DIỆN | KEV POV NPAAV VIM TSI NYOB LAWM
You can apply to send in an absentee mail-in ballot, with no excuse required.
Bạn có thể xin bầu khiếm diện bằng thư, mà không cần cho biết lý do.
Koj ua ntawv thov dlaim ntawv pov npaav xaa moog vim koj tsis nyob lawm los tau, tsis taag yuav pav has tas yog
vim le caag.

[Name]
[Address]
[City], [State] [Zip]
Vote on Tuesday, November 3, 2020!
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Deadline to request an absentee ballot: Monday, November 2
Xin phiếu bầu khiếm diện bằng thư: 2 tháng 11
Nub kawg thov tau ib dlaim ntawv pov npaav vim tsi nyob
lawm: Lub Kaum Ib Hlis 2

bit.ly/MNRequestAbsentee
bit.ly/MNRequestAbsentee

Return completed ballot: Tuesday, November 3
Hoàn tất và gửi lại lá phiếu: 3 tháng 11
Muab dlaim ntawv pov npaav ua kuas tav rov xaa tuaj: Lub
Kaum Ib Hlis 3

You can also return the completed ballot to your local Election Office by 3PM Election Day.
Bạn có thể gửi lại phiếu bầu đã hoàn tất đến Văn Phòng Bầu Cử địa phương trước 3 giờ chiều trong Ngày Bầu Cử.
Hab koj muab koj dlaim ntawv pov npaav xaa rov tuaj rau ntawm koj Lub Chaw Xaiv Tsaa huv zej zog ua ntej 3 teev
tsaus ntuj Nub Xaiv Tsaa los tau ib yaam.

EARLY VOTING

apia.vote/VoteEarly2020
apia.vote/VoteEarly2020

BẦU CỬ SỚM | KEV POV NPAAV NTXUV

From Friday, September 18, 2020 until Monday, November 2, 2020, you can vote absentee in-person
at your local county election office.
Từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 2 tháng 11, bạn có thể đích thân đi bầu sớm tại phòng phiếu ở địa
phương của bạn.
Txij thaus cuaj hlis 18 txug rua Kaum ib hlis 2, koj moog tim ntsej tim muag moog pov dlaim ntawv
pov npaav vim koj tsi nyob lawm rua ntawm koj lub chaw teev npe pov npaav huv zej zog los yeej tau.

ELECTION DAY VOTING

NGÀY BẦU CỬ CHÍNH THỨC | NUB POV POV NPAAV XAIV TSAA

Election Day is Tuesday, November 3. Polls are open from 7:00 AM to 8:00 PM.
Thứ Ba, Ngày 3 Tháng 11 là Ngày Bầu Cử. Các phòng phiếu sẽ mở cửa từ 7 AM đến 8 PM
Nub Pov Npaav Xaiv Tsaa yog Nub Tuesday, Lub Kaum Ib Hlis Ntuj Tim 3. Cov chaw pov
npaav qheb thaus 7:00 AM txug rua 8:00 PM
ASIAN AND
PACIFIC ISLANDER
AMERICAN VOTE

apiavote.org

Polling Location | Địa điểm bỏ phiếu | Lub Chaw Pov Npaav: apiavote.org/location

VOTER ID RULES

PLAN TO VOTE

QUY ĐỊNH VỀ CĂN CƯỚC CỦA CỬ TRI |
COV CAI TSWJ TXUG DLAIM ID POV NPAAV
First time voters may be asked to
present an ID with current name
and address or a photo ID (can
be expired) and a document with
current name and address when
voting in Minnesota, such as:
• U.S. passport
• Minnesota driver’s license or
learner’s permit or ID
• Federal, state, or local
government ID
• Student ID issued by school in
Minnesota
• Tribal ID
• Military or Veteran ID

Phải trình thẻ căn cước có tên và địa
chỉ hiện tại, còn không thì phải có thẻ
căn cước có hình (có thể hết hạn) kèm
theo một loại giấy tờ khác có tên và
địa chỉ hiện tại khi bỏ phiếu cùng ngày
ghi danh HAY trong Minnesota như:
•
Hộ Chiếu Hoa Kỳ
•
Bằng lái xe hay giấy phép học lái
xe của Minnesota
•
Căn cước do liên bang, tiểu bang,
hay chính quyền địa phương cấp
•
Thẻ sinh viên do trường học cấp ở
Minnesota
•
Thẻ Bộ lạc
•
Thẻ quân nhân hay cựu chiến binh

LÊN KẾ HOẠCH BẦU CỬ | KEV NPAAJ POV NPAAV

Yuav tau muab rua luas saib dlaim ID kws
muaj koj lub npe hab chaw nyog los yog
dlaim ID muaj dluab taam sim nuav (taag
caij lawm los tau) hab ib dlaim ntawv kws
muaj lub npe hab chaw nyob taam sim
nuav thaus moog pov npaav kws yog teev
npe tuab nub hov LOS YOG nyob rua huv
Minnesota xws le:
•
Phau U.S. passport
•
Minnesota driver’s license or learner’s
permit or ID
•
Dlaim ID lug ntawm tsoom fwv, lub
xeev, los yog huv zej zog
•
Student ID issued by school in
Minnesota
•
Cov Tuab Neeg Qhab dlaim ID
•
Tug Rog los yog Qub Tub Rog dlaim ID

Your vote is your voice, and it’s up to you to help your community--from kids to seniors. Vote in November to have a say in issues like
healthcare, education, jobs, and racial equality. | Lá phiếu chính là tiếng nói của bạn, và bạn có giúp được cho cộng đồng của mình
hay không - từ trẻ nhỏ cho đến những cao niên, đều tùy vào bạn. Đi bầu trong Tháng 11 này để có tiếng nói trong những lĩnh vực y tế,
giáo dục, việc làm, và sự bình đẳng về chủng tộc. | Kev pov npaav yog koj lub suab, nyob ntawm koj seb koj puas paab cov pej xeem
huv koj zej zog -- tsis his cov mivnyuas moog rua cov laug. Pov npaav rua lub Kaum Ib Hlis Ntuj kuas koj muaj suab has txug kev khu
mob, kev kawm ntawv, kev ua haujlwm, hab kev muaj vaaj huam sis luag rua txhua haiv tuab neeg.

BY MAIL

BẰNG THƯ | SIV KEV XAA NTAWV

Request absentee ballot ASAP
Xin phiếu bầu vắng mặt càng sớm càng tốt
Thov dlaim ntawv pov npaav has tas koj tsis nyob
lawm kuas tau SAI LI SAI TAU

Return to County Board of Elections
Gửi trả lại phiếu bầu cho County Board of Elections
Rov muab xaa moog rua Cov Txwj Laug Tswj Kev Xaiv Tsaa

RECOMMENDED | TỐT HƠN |
PUM ZOO KUAS UA LE NUAV
Directly drop off your ballot
Đích thân mang trả lại lá phiếu
Muab koj dlaim ntawv pov npaav coj moog tso rua ib
lub chaw
Mail-in your ballot ASAP
Gửi trả lại lá phiếu bằng đường bưu điện
Muab koj dlaim ntawv pov npaav xaa moog

All absentee
absentee voting
voting information
information can
can be
be
All
found at:
at: bit.ly/MNRequestAbsentee
bit.ly/MNRequestAbsentee
found

Documents needed to update registration or register for the first time | Các giấy tờ cần có để ghi danh cử tri lần đầu hay hoặc để
cập nhật thông tin cử tri | Cov ntaub ntawv yuav tsum yog cov tshab lug teev npe los yog teev npe thawj zag
• Utillity, bank, rent or mortgage bill, account or start-of-service statement due or dated within 30 days of the election. | Hóa đơn
điện nước, bản báo cáo ngân hàng, hóa đơn thuê mướn hay trả góp nhà cửa, hay các bản báo cáo sử dụng dịch vụ có ghi ngày
hoặc có ngày đáo hạn trong vòng 30 ngày tính từ ngày bầu cử. | Ntawv them dlej tawg, tuam txhaab nyaj, ntawv them nqe xauj
tsev los yog yuav tsev, ntawv pib them kev siv kws txug caij them lawm los yog tsi pub tshaaj 30 nub ntawm nub xaiv tsaa.
• Residential lease or rent agreement valid through Election Day | Giao kèo hay hợp đồng thuê mướn nhà cửa có hiệu lực trong
ngày Bầu Cử. | Dlaim ntawv cog lug xauj tsev kws siv tau dlhau Nub Xaiv Tsaa
• Current student fee statement | Bản kê khai học phí hiện tại của sinh viên | Tug tuab neeg kawm ntawv dlaim ntawv teev nqe
them ntawv

LEARN

HỌC TẬP | KAWM TXUG

Unsure what is on the ballot this year? Learn more about the candidates, federal and
local races, as well as ballot initiatives at:

Không biết rõ thông tin trên phiếu bầu cử năm nay gồm có những ai? Tìm hiểu thêm
thông tin về các ứng cử viên trong các cuộc chạy đua liên bang và địa phương của
bạn, xin vào trang:
Puas yog koj tsi paub meej has tas yaam dlaabtsi yog yaam nyob rau cov ntawv pov
npaav xyoo nuav? Moog kawm ntxiv txug cov tuab neeg sib tw ua nom, cov kev sib tw
xaiv tsaa nom tswv luj hab huv zej zog, hab cov kev cai xaiv tsa nyob rua ntawm:

apiavote.org/learn

I WILL VOTE:

Early | Sớm | Kev pov npaav ntxuv
Polling location: apia.vote/vote-early
I will vote on Election Day (November 3)

ngày Bầu Cử Chính Thức (ngày 3 tháng mười một)
Nub pov pov npaav xaiv tsaa (Kaum ib hlis 3)

Find your polling location & check the hours
Tìm địa điểm phòng phiếu của bạn và giờ mở cửa
Nrhav koj lub chaw pov npaav hab kuaj saib cov xoob
moos qheb kaw yog le caag

apiavote.org/location
Prepare your ID
Chuẩn bị sẵn thẻ căn cước | Npaaj koj dlaim ID

MAKE A PLAN
I will vote on ____ / ____ / 2020
at _____ : _____ AM/PM

VOTER HOTLINE

KIỂM TRA LẠI THÔNG TIN CỬ TRI CỦA BẠN |
				
KUAJ SAIB KOJ LUB NPE TEEV POV NPAAV

Check your registration| Kiểm tra lại thông tin cử tri của bạn | Kuaj saib koj lub npe teev pov npaav: bit.ly/MNCheckRegis

ĐÍCH THÂN BỎ PHIẾU | TIM NTSEJ TIM MUAG

Receive and complete ballot
Nhận và hoàn tất phiếu bầu
Txais tau hab muab dlaim ntawv pov npaav ua kuas tav

CHECK YOUR REGISTRATION

Make sure your voter registration status is up to date. Have you moved recently or changed your name?
Bảo đảm thông tin cử tri của bạn được cập nhật. Gần đây bạn có thay đổi nơi cư trú hay đổi tên không?
Ncu ntsoov kuaj saib koj lub npe teev pov npaav kuas muaj nyob siv tau taam sim nuav. Koj puas tau tsiv tsev tsi ntev taag lug nuav
los yog tau hloov koj lub npe?
Help your family and friends get registered | Giúp gia đình và bạn bè của bạn ghi danh trước | Paab koj tsev tuab neeg hab cov phooj
ywg zwm npe pov npaav ua ntej: aaopmn.org/register-to-vote/

IN-PERSON

ĐƯỜNG DÂY NÓNG CHO CỬ TRI |
XUV TOOJ PAAB RUA TUG TUAB NEEG POV NPAAV

Have questions or need help voting?
Nếu có câu hỏi thắc mắc hoặc cần giúp đỡ về bầu cử? |

		

Puas muaj lug noog los yog xaav tau kev paab txug kev pov npaav?

Call | Xin liên lạc | Hu rua
1-888-API-VOTE (1-888-274-8683)
Bilingual assistance is available in English, Mandarin, Cantonese, Korean, Vietnamese, Bengali, Urdu,
Hindi, and Tagalog. It is your right to bring an interpreter to the polls, as long as they are not your
employer or your union representative.
Thông dịch viên hỗ trợ bằng tiếng Anh, Quảng Châu, Quan Thoại, Hàn, Việt, Bengali, Urdu, Hindi, và
Tagalog. Nên nhớ, bạn có quyền mang thông dịch viên đến địa điểm bầu cử.
Peb muaj kev paab txhais Lug As Kiv, Lug Mandarin, Lug Cantonese, Lug Kaus Lim, Lug Nyaab Laaj, Lug
Bengali, Lug Urdu, Lug Hindu, hab Lug Tagalog. Ncu ntsoov tas, koj muaj txuj cai coj ib tug tuab neeg
txhais lug nrug koj moog rua ntawm cov chaw pov npaav.

YOUR VOICE MATTERS | Tiếng nói của bạn quan trọng | Koj lub suab muaj nqes

