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Ngày 17 tháng Tư năm 2012, bầu cử đặc biệt 
Thông tin về đăng ký cử tri và bầu cử

King County

Thông tin về đăng ký cử tri

Các yêu cầu
Để đăng ký bỏ phiếu ở Washington, quí vị 
phải là:

• Một công dân Hoa kỳ
• Một cư dân hợp pháp của tiểu bang 

Washington
• Ít nhất 18 tuổi vào Ngày Bầu Cử

Làm thế nào để đăng ký
• Đăng ký trên mạng Tổng thư ký Tiểu 

bang, www.sos.wa.gov
• Tải đơn đăng ký về từ trang mạng Hội 

đồng bầu cử quận King, và gửi lại qua 
đường bưu điện hoặc đến trực tiếp

• Đăng ký trực tiếp tại văn phòng Hội đồng 
bầu cử quận King

Thời hạn đăng ký
Trong khi quí vị có thể đăng ký bỏ phiếu bất 
cứ lúc nào, thì lại có các thời hạn đăng ký 
trước mỗi cuộc bầu cử. Các thời hạn cho bầu 
cử đặc biệt ngày 17 tháng Tư 2012:

• Ngày 19 tháng Ba – Hạn chót để đăng 
ký qua đường bưu điện hoặc trên mạng, 
hoặc để chuyển đổi hoặc cập nhật đăng 
ký cử tri.

• Ngày 9 tháng Tư – Hạn chót để đăng ký 
trực tiếp cho những ai hiện chưa được 
đăng ký ở Washington. Quí vị có thể đăng 
ký trực tiếp tại văn phòng Hội đồng bầu 
cử ở Renton hoặc tại Phòng trích lục 
đăng ký cử tri mới của chúng tôi  tại Tòa 
nhà Hành chánh quận King, 500 4th Ave., 
Room 311 ở Seattle.

Hãy giữ đăng ký cử tri của quí vị luôn 
hiện hành
Hãy cập nhật đăng ký cử tri nếu quí vị đã di 
chuyển hoặc thay đổi tên, hoặc nếu địa chỉ 
của quí vị vừa thay đổi. Đơn giản là chỉ nộp 
đơn đăng ký mới để cập nhật thông tin của 
quí vị.

Các dự luật

Thứ Ba, ngày 17 tháng Tư năm 2012, tại 
quận King, Washington, sẽ có tổ chức một 
cuộc bầu cử đặc biệt tiến hành hoàn toàn qua 
đường bưu điện với mục đích trình cho các 
cử tri đồng ý hoặc từ chối các dự luật như 
được liệt kê.

Thành phố

Hội đồng thành phố Enumclaw 
Đề xuất số 1

Phương tiện đưa đón

Khu lợi ích giao thông vận tải Auburn 
Đề xuất số 1 
Trái phiếu nghĩa vụ chung - $59,000,000

Trường học

Học khu Mercer Island số 400 
Đề xuất số 1 
Trái phiếu nghĩa vụ chung – 196,275,000
Học khu Renton số 403 
Đề xuất số 1 
Xây dựng trái phiếu dài hạn để cải tiến cơ sở 
học đường - $97,000,000
Học khu Isaquah số 411 
Đề xuất số 1 
Trái phiếu nghĩa vụ chung – $219,121,500

Khu quy hoạch đặc biệt

Sở phòng cháy chữa cháy nam King 
Đề xuất số 1 
Thuế thu thặng du dành cho các dịch vụ cứu 
hỏa và y tế khẩn cấp

Các cuộc họp của ủy ban vận động  
bầu cử

Để đáp ứng các yêu cầu theo luật định liên 
quan đến việc vận động cho các lá phiếu bầu 
cử và để thích ứng lịch trình của các thành 
viên càng nhiều càng tốt, dưới đây là các 
cuộc họp của Ủy ban Vận động bầu cử: 

Ngày 30 tháng Ba năm 2012 lúc 9:30 sáng
Triệu tập Hội nghị
Hội đồng bầu cử quận King

Ngày 12 tháng Tư năm 2012 lúc 1:30 chiều
Cuộc họp Trước-Bầu cử
Hội đồng bầu cử quận King

Ngày 20 tháng Tư năm 2012 lúc 1:30 chiều
Cuộc họp đầu tiên Sau-Bầu cử
Hội đồng bầu cử quận King

Ngày 26 tháng Tư năm 2012 lúc 3:30 chiều
Cuộc họp cuối cùng Sau-Bầu cử
Hội đồng bầu cử quận King

Ngày 27 tháng Tư năm 2012 lúc 11 sáng
Hội nghị Tuyên bố kết quả
Hội đồng bầu cử quận King

Hội đồng bầu cử quận King ngụ tại 919 SW 
Grady Way, Renton, WA 98057.

Kiểm tra tính hợp lý và chính xác của các 
máy tiếp cận bỏ phiếu sẽ diễn ra vào ngày 
20 tháng Ba năm 2012, lúc 2 giờ chiều tại Hội 
đồng bầu cử quận King, 919 SW Grady Way, 
Renton, WA  98057.

Kiểm tra tính hợp lý và chính xác của thiết bị 
kiểm phiếu sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng Tư 
năm 2012, lúc 2 giờ chiều tại Hội đồng bầu cử 
quận King, 919 SW Grady Way, Renton, WA  
98057.

Công chúng được mời tham dự tất cả các 
buổi họp của ủy ban vận động tranh cử và 
các thử nghiệm tính hợp lý và chính xác trên. 

Liên lạc với chúng tôi
Điện thoại: 
206-296-VOTE (8683) 
1-800-325-6165 
TTY Relay: 711
Thư điện tử:  
elections@kingcounty.gov
Trang mạng:  
www.kingcounty.gov/elections
Gửi bằng thư tín hoặc trực tiếp đến: 
919 SW Grady Way 
Renton, WA  98057

Phòng trích lục đăng ký cử tri:  
Tòa nhà Hành chánh quận King
500 4th Ave., Room 311 
Seattle, WA  98104

Mới


