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ID yêu cầu cho các cử tri Texas
Nếu bạn có một trong các hın
̀ h thức chứng minh nhận dạng có
ảnh, bạn phải xuất trın
̀ h nó khi đıc
́ h thân bỏ phiếu: *
Bằng Lái Xe do Sở An Toàn Công Cộng Texas cấp
Thẻ Cử Tri do Sở An Toàn Công Cộng Texas cấp
Thẻ Căn Cước do Sở An Toàn Công Cộng Texas cấp
Giấy Phép Dùng Súng ngắn do Sở An Toàn Công Cộng Texas cấp
Thẻ Căn Cước Quân Nhân Hoa Kỳ có hình của bạn
Bằng Quốc Tịch Hoa Kỳ có hình
Hộ Chiếu Hoa Kỳ (cuốn sách hoặc thẻ)
Không có và với lý do hợp lý không thể có được một trong số những chứng minh ID nêu trên? Hãy
điền vào một bản tuyên thệ tại nơi bỏ phiếu giải thích lý do trở ngại hợp lý để có được nó và trın
̀ h ra
bản sao hoặc bản gốc một trong các tài liệu hỗ trợ chứng minh sau đây:

Một tài liệu chính phủ có tên và địa chỉ của bạn, bao gồm giấy chứng
nhận đăng ký cử tri của bạn
Các hóa đơn điện nước hiện tại
Bản báo cáo ngân hàng
Chi phiếu chính phủ
Giấy tiền lương
(a) Một giấy chứng nhận khai sinh trong nước (từ một tiểu bang hoặc vùng
lãnh thổ) hoặc (b) một bản xác nhận khai sinh được chấp nhận trong một tòa
án được thiết lập của pháp luật đó chı̉ định nhận dạng của bạn (có thể bao
gồm một tài liệu sinh ra ở nước ngoài)
* Với việc ngoại trừ giấy chứng nhận công dân Hoa Kỳ, đối với cử tri tuôı̉ từ 18-69, giấy chứng minh
nhận dạng phải là hiện tại hoặc đã hết hạn không hơn 4 năm trước khi được trình bày để xác nhận
tại địa điểm phòng phiếu. Một người 70 tuổi hay lớn hơn có thể dùng các hın
̀ h thức nhận dạng dù đã
hết hạn nhưng vẫn có giá trị nhận dạng
Những ngoại lệ: các cử tri Khuyết tật có thể áp dụng với sở ghi danh cử tri quận để được vĩnh
viễn miễn hiển thị giấy chứng minh nhận dạng có ảnh ID, theo thủ tục tuyên bố trở ngại hợp lý tại
các phòng phiếu. Cử tri với lý do tôn giáo phản đối để được chụp ảnh hoặc cử tri người không có
giấy chứng minh nhận dạng có ảnh, thực hiện các thủ tục tuyên bố trở ngại hợp lý tại phòng phiếu
bởi vı̀ do một số thiên tai có thể áp dụng tạm thời miễn một lần hiển thị ID tại các quầy phiếu. Xin vui
lòng liên hệ với sở ghi danh cử tri của bạn cho biết thêm chi tiết.

