Voter Identification/Nhận dạng cử tri
Tất cả các cử tri tham gia bỏ phiếu trực tiếp sẽ được yêu cầu xuất trình một hình thức giấy tờ tùy thân. Thay vào đó, bất kỳ cử tri nào
không xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ có thể ký tên vào một bản tuyên bố, và sẽ chịu các hình phạt trọng tội nếu khai man, rằng họ
chính là cử tri đã đăng ký mà họ đại diện. Bất kỳ cử tri nào không xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ hoặc ký tên vào bản tuyên bố này
đều phải bỏ phiếu tạm thời.
Giầy tờ tuy thân

Được chấp nhận?

Bằng lái xe Virginia

Có, có thể còn hạn hoặc hết hạn.

Thẻ ID do Virginia DMV cấp

Có, có thể còn hạn hoặc hết hạn.

Thẻ nhân viên hợp lệ, có ảnh, được cấp bởi chủ lao động của cử tri
trong hoạt động kinh doanh thông thường (chủ lao động nhà nước
hoặc tư nhân)

Có

ID quân đội Hoa Kỳ

Có

Thẻ sinh viên hợp lệ do trường thuộc bậc đại học công lập
hoặc tư thục ở Virginia cấp

Có

Thẻ sinh viên hợp lệ, có ảnh, do trường thuộc bậc đại học công
lập hoặc tư thục tại Hoa Kỳ cấp

Có

Thẻ học sinh hợp lệ do trường trung học phổ thông công lập hoặc tư
thục ở Virginia cấp

Có

Hộ chiếu hoặc thẻ hộ chiếu hợp lệ của Hoa Kỳ

Có

Thẻ ID do chính phủ cấp từ một phân khu chính trị liên bang,
Virginia hoặc địa phương

Có

Thẻ cử tri do Bộ bầu cử cấp

Có

Các tài liệu xác nhận cử tri

Có

Đăng ký bộ lạc hoặc ID bộ lạc hợp lệ khác

Có, nếu được cấp bởi một trong số 11 bộ lạc được Virginia
công nhận.**

ID thường trú viện dưỡng lão

Có, nếu do cơ sở của chính phủ cấp

Hóa đơn tiện ích hiện tại, bảng sao kê ngân hàng, séc chính phủ
hoặc bảng lương có tên và địa chỉ của cử tri

Có. Tài liệu không được quá 12 tháng.

Bất kỳ tài liệu chính phủ hiện tại nào khác có tên và địa chỉ của cử tri

Có

Tuyên bố xác nhận ID có chữ ký

Có

Giấy phép lái xe ngoài tiểu bang

Không

Thẻ thành viên của tổ chức tư nhân chỉ có một bức ảnh

Không

Thẻ tín dụng hiển chỉ có một bức ảnh

Không

Thẻ đặc quyền lái xe Virginia

Không

* “Hợp lệ” có nghĩa là tài liệu là thật và chưa hết hạn quá mười hai tháng, ngoại trừ Giấy phép lái xe Virginia, ngày hết hạn sẽ không được xem xét
khi xác định tính hợp lệ của giấy phép này.
**11 bộ lạc được công nhận là: Cheroenhaka (Nottoway), Chickahominy, Chickahominy Eastern Division, Mattaponi, Monacan, Nansemond, Nottoway,
Pamunkey, Patawomeck, Rappahannock, và Upper Mattaponi. (https://www.commonwealth.virginia.gov/virginia-indians/state- recognized-tribes/)
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