ACTIVE & EQUAL

Làm thế nào để điền
phiếu bầu cử

Phiếu bầu màu xanh là dành cho Hạ viện

Giấy trắng là phiếu bầu cho Thượng viện

Hạ viện (House of Representatives)
Phiếu bầu sẽ có tên của các ứng cử viên khác nhau
thuộc khu vực bầu cử của quý vị, bên cạnh một ô
trống.

Đảng của ứng cử viên sẽ được viết bên dưới tên
của họ.

Cũng sẽ có một hình ảnh biểu trưng của đảng bên
cạnh ô trống. Nếu một ứng cử viên không thuộc một
đảng phái nào thì bên dưới tên của họ sẽ có dòng chữ
'độc lập' và họ sẽ không có biểu trưng của đảng ở bên
cạnh ô trống của họ.

❶
❷

Đánh số tất cả các ô theo thứ tự từ ứng cử viên
được yêu thích nhất tới ứng cử viên ít được yêu
thích nhất
Quý vị nên bắt đầu bằng cách viết số 1 vào ô bên
cạnh ứng cử viên là lựa chọn đầu tiên của quý vị. Sau
đó viết số 2 vào ô bên cạnh lựa chọn thứ hai của quý
vị. Sau đó viết số 3 vào ô bên cạnh lựa chọn thứ ba
của quý vị. Tiếp tục đánh số các ô cho đến khi quý vị
điền xong toàn bộ các ô.

Để phiếu bầu được hợp lệ, hãy đảm bảo quý vị:
• Không được viết cùng một số hai lần.
• Không được bỏ qua một con số.
• Không được sử dụng dấu tick hoặc dấu gạch chéo.
• Không được bỏ ô trống
• Không được viết bất cứ thứ gì trên phiếu bầu mà có thể
giúp nhận diện quý vị là ai

VIETNAMESE

Quý vị cần phải điền TOÀN BỘ các ô trống,
đánh số từng ô theo thứ tự từ ứng cử viên yêu thích
cho đến ứng cử viên ít yêu thích nhất của quý vị.
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Thượng viện (Senate)

❶

Phiếu bầu có một dòng màu đen trên đó. Hãy chọn xem viết phiếu phía trên
đường hay phía dưới dòng. Để đảm bảo việc kiểm phiếu, quý vị chỉ đánh dấu
vào các ô phía trên dòng HOẶC phía dưới dòng, KHÔNG ĐÁNH DẤU CẢ HAI

Phiếu bầu sẽ có tên
của các đảng phái
khác nhau tranh cử
trong tiểu bang hoặc
vùng lãnh thổ của quý
vị được viết phía trên
dòng, với hình ảnh biểu
trưng của đảng và một
ô trống.

Nếu quý vị bỏ phiếu phía
trên dòng tức là quý vị sẽ
bỏ phiếu cho một đảng
chính trị hoặc nhóm
chính trị.
Quý vị phải bỏ phiếu cho
ít nhất 6 đảng hoặc nhóm,
đánh số từ 1 đến 6 theo
thứ tự ưu tiên của quý vị.
Nếu có ít hơn 6 đảng hoặc
nhóm tranh cử thì quý vị
phải đánh số tất cả.

❸ Phía dưới dòng

Các ứng cử viên cá
nhân đại diện cho đảng
đó sẽ được liệt kê phía
dưới dòng.
Nếu một nhóm ứng cử
viên không phải thuộc
đảng phái nào thì họ
sẽ không có biểu trưng
của đảng hoặc tên
đảng. Trên phiếu có
thể đề là 'độc lập' hoặc
không đề gì ở phía trên
dòng, thay vì tên đảng.

❷ Phía trên dòng

Nếu quý vị bỏ phiếu phía
dưới dòng tức là quý vị sẽ
bỏ phiếu cho các ứng cử
viên cá nhân.

• Chọn đảng chính trị hoặc ứng cử viên mà quý vị muốn bỏ phiếu.
• Viết số 1 vào ô trống thuộc về lựa chọn đầu tiên của quý vị. Sau đó viết số 2 vào ô trống thuộc về lựa
chọn thứ hai của quý vị. Sau đó viết số 3 vào ô trống thuộc về lựa chọn thứ ba của quý vị. Tiếp tục như
vậy cho đến khi quý vị đã đánh số ít nhất 6 ô phía trên dòng hoặc ít nhất 12 ô phía dưới dòng.

• Quý vị có thể chọn bỏ phiếu cho hơn 6 đảng phía trên dòng hoặc hơn 12 ứng cử viên dưới dòng - tiếp
tục đánh số các ô theo thứ tự cho đến khi quý vị đánh số hết toàn bộ các đảng hoặc ứng cử viên mà
quý vị muốn bỏ phiếu.

Quý vị phải bỏ phiếu cho ít
nhất 12 ứng cử viên, đánh
số từ 1 đến 12 theo thứ tự
ưu tiên của quý vị. Nếu có ít
hơn 12 ứng cử viên thì quý
vị phải đánh số tất cả.

