Tôi có thể bỏ phiếu được không?
Một người mất quyền bỏ phiếu nếu bị kết án là người lớn bị một tội đại hình theo luật tiểu bang Washington, và không đủ điều
kiện để bỏ phiếu trong khi thụ án một tội đại hình theo luật tiểu bang hoặc liên bang. Tuy nhiên, quyền bỏ phiếu được tự động
phục hồi khi người đó không còn dưới sự giám sát của Bộ Cải Huấn Tiểu Bang Washington (DOC), và đã hoàn tất thời gian thụ án
một bản án đại hình ban bởi một tòa án tiểu bang hoặc liên bang. Biểu đồ này sẽ giúp quý vị tìm hiểu một người có án hình sự có
đủ điều kiện để bỏ phiếu hay không.

Quý vị có bị kết tội đại hình hay tiểu hình?
Tội tiểu hình

Tội đại hình
Quý vị bị kết án tại tòa án người lớn hoặc thiếu niên?
Người lớn

Thiếu niên

Quý vị có bị kết án tại tòa án liên bang không?
Không

Có

Hiện quý vị còn bị giam vì
tội bị kết án không?

Quý vị có bị kết án ở Tiểu bang Washington không?
Có

Không

Có

Không

Hiện quý vị còn dưới sự giám sát của DOC không?
Không
Tôi không chắc chắn

Có

Nếu quý vị không chắc chắn là quý vị có còn dưới sự
giám sát của DOC hay không, quý vị (hoặc một người
đại diện cho quý vị) nên gọi cho DOC ở số 1-800-4309674, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ
chiều. Hỏi xem DOC có hồ sơ “mở” hoặc “đang hoạt
động” của quý vị hay không.
- Nếu họ nói Không, quý vị hội đủ điều kiện để bỏ
phiếu và quý vị nên ghi danh và thi hành quyền của
mình!
- Nếu họ nói Có, hãy hỏi tên và số điện thoại của
giám sát viên của Nhân Viên Cải Huấn Cộng Đồng
(Community Corrections Officer) của quý vị, và gọi
cho người giám sát để hỏi xem quý vị hiện có thể
“bị giam giữ trong cộng đồng” hay không. Nếu câu
trả lời là Có, quyền bỏ phiếu của quý vị chưa được
phục hồi.
Bỏ phiếu khi quý vị không đủ điều kiện là một tội
phạm. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải biết
chắc về tình trạng quyền bỏ phiếu của mình. Nếu quý
vị không chắc chắn, xin liên lạc với DOC trước khi ghi
danh để đảm bảo quý vị đủ điều kiện.

Quý vị có thể ghi danh bỏ phiếu.

Quý vị chưa thể ghi danh bỏ phiếu,
nhưng quyền bỏ phiếu của quý vị
sẽ tự động được phục hồi một khi
quý vị đã hoàn tất thời gian dưới sự
giám sát của DOC và/hoặc đã hoàn
tất thời gian thụ án. Bỏ phiếu khi
quý vị không đủ điều kiện là một tội
phạm. Đó là lý do tại sao điều quan
trọng là phải biết chắc về tình trạng
quyền bỏ phiếu của mình. Nếu quý
vị không chắc chắn, xin liên lạc với
DOC trước khi ghi danh để đảm bảo
quý vị đủ điều kiện.

Có rất nhiều cách để ghi danh,
kể cả trực tiếp đến văn phòng
kiểm toán bỏ phiếu quận và ở
nhiều địa điểm khác, văn phòng
chính phủ, trường học, thư viện
và trạm chữa lửa. Quý vị cũng có
thể ghi danh trực tuyến tại www.
sos.wa.gov, qua bưu điện, hoặc
với các tổ chức như Liên đoàn
Cử tri Phụ nữ (League of Women
Voters).

