
Signed
Ký Tên:
(under the penalty of perjury/Được ký theo luật phạt về sự khai man)

Date
Ngày:

See reverse side for instructions & contact information/ Xem mặt sau để cho hướng dẫn và thông tin liên lạc.

Official Vote by Mail Application
Đơn Đăng Ký Cho Bầu Bằng Thư Chính Thức

1 Voter Information/Thông Tin Của Cử Tri
Name/Tên:
Legal Voting Residence
Địa chỉ nơi quý vị ở:

Date of Birth/Ngày Sinh:                                      Telephone Number/Số Điện Thoại:                                      
Email/Địa chỉ email:

Zip code
Mã bưu điện:

Ballot Information/Thông Tin Của Lá Phiếu2
Mail Ballot to (if different from voting residence):
Gửi lá phiếu đến địa chỉ này (nếu khác với địa chỉ nơi quý vị ở):

Ballot Requested For/Yêu Cầu Lá Phiếu Cho:
All elections this year/Tất cả các cuộc bầu cử năm nay
All general elections (No Primaries)
Tất cả các cuộc bầu cử chung (Không có cuộc bầu cử sơ bộ)
A specific election/Một cuộc bầu cử cụ thể:

Party (only if requesting for Primary ballot):
Đảng (chỉ khi yêu cầu lá phiếu cho bầu cử sơ bộ):
State Primaries/Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tiểu Bang:                                       
Presidential Primary/Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống:

Ballot Language/ Ngôn ngữ trên lá phiếu:

If available/ Nếu có:

English-Spanish/Tiếng Anh-Tiếng Tây Ban Nha

English-Chinese / Tiếng Anh-Tiếng Tàu
English-Vietnamese / Tiếng Anh-Tiếng Việt

(Default option/Tùy chọn mặc định)

City of Boston
Election Department
Thành Phố Boston Văn Phòng Bầu Cử

Voter required assistance in completing application due to physical disability.
Cử tri cần người giúp đỡ để điền đơn tại vì khuyết tật.

Assisting person's name/Tên của người giúp:
Assisting person's address/Địa chỉ người giúp:

Assistance/Cần Giúp Đỡ
(If applicable/Nếu có)

3



Completing the Application/Điền Vào Mẫu Đơn
Section 1 (Voter Information) - Provide the voter's name, legal voting address, and date of birth.  Telephone number and
email address are optional in case we need to contact the voter for verification purposes.                                                             
- Phần 1 (Thông Tin Của Cử Tri) - Đưa cho tên của cử tri, địa chỉ nơi ở, và ngày sinh. Số điện thoại và dịa chỉ email là tùy
chọn trong trường hợp chúng tôi cần liên hệ với cử tri cho mục đích xác minh.
Section 2 (Ballot Information) - Provide the address where you want your ballot mailed to (if different from your voting
address). Indicate which election(s) you are requesting a ballot for. For Primaries, unenrolled (independent) voters that
wish to vote in the primaries, please provide the party ballot you wish to receive. Applications for "all elections this year"
are only valid for one calendar year. Select the language of the ballot that you want to receive, English/Spanish will be
the default choice if you omit a selection.                                                                                                                                                  
- Phần 2 (Thông Tin Của Lá Phiếu) - Đưa cho địa chỉ quý vị muốn gửi lá phiếu đến (nếu khác với địa chỉ nơi quý vị ở). Cho
biết bầu cử nào quý vị đang yêu cầu bỏ phiếu cho. Đối với bầu cử sơ bộ, cử tri không tham gia đảng nào (độc lập) muốn bỏ
phiếu trong bầu cử sơ bộ, vui lòng lựa chọn phiếu bầu đảng mà quý vị muốn nhận. Các ứng dụng cho "tất cả các cuộc bầu cử
năm nay" chỉ có hiệu lực trong một năm dương lịch. Chọn ngôn ngữ của lá phiếu mà quý vị muốn nhận, tiếng Anh/tiếng
Tây Ban Nha sẽ là lựa chọn mặc định nếu quý vị không có lựa chọn.
Section 3 (Assistance) - If you are assisting a voter in completing this application, complete this section.

Sign your name and date the application. If the voter require assistance in completing the application and/or signing
the application, the voter may authorize any person of their choice to sign their name in their presence. The assisting
person must complete the assisting person's information in Section 3.                                                                                          
- Ký tên của quý vị và ghi ngày vào đơn. Nếu cử tri cần người giúp đỡ để điền đơn và/hoặc ký đơn, cử tri có thể ủy quyền
cho bất kỳ người nào họ chọn để ký tên của họ trước sự hiện diện của họ. Người giúp phải điền thông tin của người giúp
trong Phần 3.

    - Phần 3 (Cần Giúp Đỡ) - Nếu bạn đang giúp một cử tri điền vào đơn đăng ký này, điền vào phần này.

Submitting the Completed Application/Nộp Mẫu Đơn Đã Hoàn Thành
You may submit the completed and signed application to us via mail, email, or fax. Please note that when submitting your
application via email, electronic signatures are not acceptable. A physical signature is required for the application to be
accepted.
Quý vị có thể gửi đơn đăng ký đã hoàn thành và đã ký cho chúng tôi qua thư, email hoặc fax. Xin lưu ý rằng khi gửi đơn đăng ký
của quý vị qua email, chúng tôi không được chấp nhận chữ ký điện tử. Chữ ký vật lý là bắt buộc để ứng dụng được chấp nhận.

Boston Election Department
1 City Hall Square, Rm. 241

Boston, MA 02201

absenteevoter@boston.gov Phone/Điện thoại: 617-635-2211
Fax: 617-635-4483

Eligibility/Đủ điều kiện để bỏ phiếu
Use this application to request to vote by mail in all elections held on or before December 15, 2021.
Sử dụng đơn này để yêu cầu cho Bầu Bằng Thư trong tất cả các cuộc bầu cử được tổ chức vào hoặc trước ngày 15 tháng 12 năm 2021.


