Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Là Ứng Cử Viên Văn Phòng Liên Bang
Ai sử dụng
biểu mẫu
này

Các ứng cử viên tranh cử vào Thượng Viện Hoa Kỳ hoặc Hạ Viện Hoa Kỳ.

Cách nộp
biểu mẫu
này

Có thể nộp biểu mẫu này trực tiếp hoặc qua đường bưu điện trước hạn chót.
Địa Chỉ: Bộ Bầu Cử VA
Tới: Quản Lý Bầu Cử
1100 Bank Street, Tầng 1
Richmond, VA 23219

Khi nào phải
nộp biểu
mẫu này

Tham khảo Bản Tin Ứng Cử Viên thích hợp trên trang web của Bộ Bầu cử: https://www.elections.
virginia.gov/candidatepac-info/candidate-bulletins/

Hiến Pháp Hoa Kỳ thiết lập các yêu cầu đủ điều kiện là ứng cử viên cho các văn phòng này.
Quý vị phải
điền đầy đủ
các thông
tin yêu cầu
trước Ngày
Bầu Cử

Thượng Viện Hoa Kỳ

Hạ Viện Hoa Kỳ

1. Công Dân của Hoa Kỳ trong chín năm qua.

1. Công Dân của Hoa Kỳ trong bảy năm qua năm.

2. Ba mươi tuổi.

2. Hai mươi lăm tuổi.

3. Cư trú trong Virginia.

3. Cư trú trong Virginia.

Quý vị phải cung cấp thông tin bên dưới để được nhận lá phiếu. Quý vị phải cung cấp tên lá phiếu phù hợp với tiêu
chí được xây dựng bởi Hội Đồng Bầu Cử Tiểu Bang - xem mặt sau để tìm hiểu về các tiêu chí.
Tên Lá
Phiếu Bắt
Buộc - xem
mặt sau để
tìm hiểu về
các tiêu chí

Nhập Tên Lá Phiếu Ở Trên
Quý vị phải cung cấp email và số điện thoại của chiến dịch trong trường hợp ELECT cần liên hệ với
quý vị về tên lá phiếu hoặc các vấn đề khác liên quan đến bầu cử. Thông tin này sẽ được đăng trên
trang web của ELECT.
Chiến Dịch
Số Điện Thoại:

Địa Chỉ Email:

Tôi là ứng cử viên cho  Thượng Viện Hoa Kỳ hoặc  Hạ Viện Hoa Kỳ, Khu Vực ____ .
Tuyên
thệ:

Ký tên và
ngày
Chỉ công
chứng
Con Dấu/
Dấu Công
Chứng

Căn cứ vào Bộ luật § 24.2-501 VA và Hiến Pháp Hoa Kỳ, Điều 1, mục 3, khoản 2 hoặc
3, nếu áp dụng cho văn phòng muốn tranh cử, tôi xin tuyên thệ rằng, nếu được bầu, tôi sẽ
có thể đảm nhận chức vụ vào hoặc trước ngày được bầu vào văn phòng.

X

/

Chữ Ký của Ứng Cử Viên 		

Do tôi đề ngày và ký vào ngày

Tiểu Bang của
Quốc Gia/Thành Phố của
Văn bản ở trên đã được đăng ký và tuyên thệ trước tôi vào
ngày
, 20

do

họ tên Viết Hoa của Ứng Cử Viên

/
Chữ Ký Công Chứng
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/

Số Đăng Ký

/

Ngày Hết Hạn Ủy Quyền
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Cách Mà Tên Ứng Cử Viên Có Thể Xuất Hiện Trên Lá Phiếu
Tên ứng cử viên cho tất cả văn phòng phải sử dụng các tiêu chí sau:

Tiêu Chí
Tên hoặc tên viết tắt

Tên hoặc tên viết tắt hoặc tên thường dùng

Tên đệm hoặc tên đệm viết tắt

Tên đệm hoặc tên đệm viết tắt hoặc tên đệm thường dùng
(Tên viết tắt có thể được sử dụng thay cho họ hoặc tên đệm hoặc cả hai)

“Biệt danh” (không bắt buộc)

Phải đặt trong dấu ngoặc kép, nếu có sử dụng

Họ
Hậu tố

Họ nếu có xuất hiện trong hồ sơ đăng ký cử tri của ứng cử viên
Phải được sử dụng nếu có trong hồ sơ đăng ký cử tri của ứng cử viên

Lưu ý
Chức danh: Không bao gồm chức danh trước hoặc sau tên. Ví dụ về các chức danh bao gồm: Đại
diện (Rev.), Tiến sĩ (Dr.), Bà (Mrs.), Ông (Mr.), v.v.
Tên hoặc Tên Đệm: Tên hoặc tên đệm phải là tên của ứng cử viên, không phải của vợ/chồng.
VÍ DỤ: Mary L. Jones không phải là Bà John W. Jones
Độ dài: Tên đầy đủ của ứng cử viên phải nằm trên một dòng của lá phiếu.
Ngoại lệ: Nếu tên ứng cử viên không thể đáp ứng các yêu cầu trên vì sẽ không vừa trên một dòng hoặc
người đó không có tên đệm - hoặc vì bất kỳ lý do nào khác - hãy liên hệ với Bộ Bầu Cử để biết những điều
chỉnh được chấp nhận.

Ví Dụ
Tên đầy đủ của ứng cử viên là Robert Eugene Williams, Jr. (không phải tất cả các kết hợp đều được
đại diện)
Robert Eugene Williams, Jr.
Robert E. Williams, Jr.
Robert Gene Williams, Jr.
Rob Eugene Williams, Jr.
Rob E. Williams, Jr.
Rob Gene Williams, Jr.
Robbie E. “Blue Jeans” Williams, Jr.		 R. E. Williams, Jr.
R. E. “Blue Jeans” Williams, Jr.

NỘP VỀ CHO
Bộ Bầu cử Virginia
Tới: Quản Lý Bầu Cử
1100 Bank Street, Tầng1
Richmond, VA 23219
ea@elections.virginia.gov
ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN: Các tài liệu và biểu mẫu về Yêu Cầu Để Được Nhận Lá Phiếu của
Thượng Viện Hoa Kỳ và Hạ Viện Hoa Kỳ có thể được tải xuống từ trang web của ELECT:
http://elections.virginia.gov.
Nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến việc ứng cử của mình, vui lòng gọi cho Bộ Bầu Cử.
(804) 864-8901 HOẶC Số miễn phí (800) 552-9745
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