Yêu cầu xóa tên vĩnh viễn khỏi danh sách cử tri vắng mặt
(Request to Remove Name from Permanent Absentee Voter List)

(Luật Virginia, Mục 24.2-703.1 (D))

(VA Code § 24.2-703.1(D))
Hướng dẫn: Vui lòng điền vào thông tin bên dưới và gửi biểu mẫu đến văn phòng ghi danh tại địa phương. Quý vị có thể
tra cứu văn phòng ghi danh của mình bằng cách truy cập:
https://vote.elilities.virginia.gov/VoterInformation/PublicContactLookup. Quý vị cũng có thể gửi biểu mẫu của mình tới:
Virginia Department of Elections, 1100 Bank Street, Richmond, VA 23219.
Phải điền đơn bằng tiếng Anh (Forms must be completed in English). Nếu có thắc mắc, hãy truy cập
https://www.election.virginia.gov/ hoặc gọi (800) 552-9745. Bắt buộc phải điền tất cả thông tin trên biểu mẫu này trừ
khi nói khác.

Xin xóa vĩnh viễn tên tôi khỏi danh sách cử tri vắng mặt. Tôi hiểu rằng sau này nếu tôi muốn trở vào lại
danh sách, tôi phải nộp một yêu cầu khác để nhận phiếu bầu vắng mặt qua đường bưu điện.

Họ

Tên

Chữ lót

Địa chỉ ghi danh hiện nay tại Virginia (hoặc số PO Box tại Virginia khi ghi danh bầu cử)

Thành phố

Tiểu bang

Zip

Địa phương

ID của cử tri (tùy ý)

4 số cuối của SSN (tùy ý)

Ngày sinh (mm/dd/yy) (tùy ý)

Số điện thoại hiện nay (tùy ý)
Email (tùy ý)
Quý vị nên cho số điện thoại hoặc email để chúng tôi có thể liên lạc với quý vị nếu có câu hỏi về yêu cầu này.

Chữ ký

Ngày

CẢNH BÁO VỀ GIAN TRÁ
CỐ TÌNH ĐI BẦU QUÁ MỘT LẦN TRONG MỘT CUỘC BẦU CỬ HOẶC KHAI KHÔNG ĐÚNG SỰ THẬT TRÊN MẪU NÀY SẼ CẤU
THÀNH TỘI PHẠM BẦU CỬ, MÀ THEO LUẬT VIRGINIA LÀ MỘT TRỌNG TỘI. NGƯỜI VI PHẠM CÓ THỂ BỊ PHẠT ĐẾN 10
NĂM TÙ CẤP TIỂU BANG TRỞ LÊN, HOẶC ĐẾN 12 THÁNG TÙ TRONG QUÂN VÀ/HOẶC PHẠT TIỀN LÊN $2.500.
THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ
Mẫu này thu thập thông tin cá nhân, bao gồm một phần số SSN, để nhận dạng và ngừa gian lận. Yêu cầu của quý vị có thể bị từ chối
nếu quý vị không cung cấp 4 số cuối trong SSN hoặc bất kỳ thông tin cần thiết nào khác để xác định quý vị chính là người yêu cầu
xóa tên. Luật liên bang (the Privacy Act) và luật tiểu bang (the Government Data Collection and Dissemination Practices Act, § 2.2-3803) cho
phép thu thập thông tin này để chỉ sử dụng cho các mục đích công vụ mà thôi.
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