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Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris Kêu Gọi Các Cử Tri 65 Tuổi Trở Lên
Bầu Cử Bằng Thư để Đề Phòng COVID-19
Đích Thân Đi Bầu Cử Sớm cho Các Cuộc Bầu Cử Chung Kết Sơ Bộ sẽ từ Ngày 6 đến Ngày 10 Tháng 7
(Houston, Texas) – Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris, bà Diane Trautman, kêu gọi các cử tri từ 65
tuổi trở lên bầu cử bằng thư để đảm bảo an toàn cho họ trong đợt dịch bệnh COVID-19. Tháng trước, Thống
Đốc đã dời Các Cuộc Bầu Cử Chung Kết Sơ Bộ từ Ngày 26 Tháng 5 qua đến Ngày 14 Tháng 7 với thời gian đích
thân đi bầu cử sớm sẽ diễn ra từ Ngày 6 đến Ngày 10 Tháng 7. Hạn chót để nộp đơn xin lá phiếu bầu bằng
thư cho các cuộc bầu cử này là Ngày 2 Tháng 7.
Bà Trautman cho biết “Văn phòng của chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo một cuộc bầu cử an toàn,
bảo đảm, và dễ tiếp cận. Tuy nhiên, để làm bất cứ điều gì khác với một cuộc bầu cử thông thường, văn phòng
của chúng tôi sẽ yêu cầu sự hướng dẫn rõ ràng từ Tổng Trưởng Tiểu Bang Texas.”
Để hội đủ điều kiện bầu cử bằng thư tại Texas, một cử tri phải từ 65 tuổi trở lên, hoặc bị khuyết tật hay đau
bệnh, hoặc không có mặt tại quận hạt cư ngụ trong thời gian bầu cử, hoặc đang bị giam cầm trong tù nhưng
không bị kết án. Các cử tri có thể truy cập www.harrisvotes.com để in đơn xin bầu cử bằng thư hoặc gọi số
713-755-6965 để yêu cầu gửi đơn về cho mình. Ngày cuối cùng để ghi danh đi bầu cho cuộc Bầu Cử Ngày 14
Tháng 7 là Ngày 15 Tháng 6. Để biết thêm thông tin về ghi danh đi bầu, xin vui lòng liên lạc Văn Phòng Thuế
Vụ/Ghi Danh Cử Tri Quận Hạt Harris.
“Thủ tục cho các đơn xin lá phiếu bầu bằng thư luôn tôn trọng bất kỳ yêu cầu nào từ cử tri đã đánh dấu vào ô
khuyết tật. Chúng tôi sẽ không đặt câu hỏi về sự khuyết tật của một ai đó,” Bà Trautman nói thêm. “Bất kỳ
khả năng nào để mở rộng chương trình Bầu Cử Bằng Thư sẽ cần phải được chấp thuận từ cấp tiểu bang.”
Các cư dân được khuyến khích theo dõi trang mạng HarrisVotes.com và theo dõi trên các phương tiện truyền thông xã
hội của chúng tôi cho các thông tin và cập nhật.
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