
Ghi Danh Cử Tri cho Người Đang Trải Qua Tıǹh Trạng Vô Gia Cư

QUÝ VỊ CÓ THỂ GHI DANH ĐỂ BỎ PHIẾU NẾU QUÝ VỊ:

Là một cư dân
California

Là một Công Dân
HOA KỲ

Hiện không bị tòa án 
cho là thiểu năng trí 

tuệ để bỏ phiếu

18+
18 tuổi trở lên

THÔNG TIN QUAN TRỌNG

12400 Imperial Hwy. Norwalk, CA 90650

Cử tri có thể được hỗ trợ khi điền thẻ ghi danh cử tri. Người hỗ trợ cử tri phải hoàn tất phần Có ai đó đã 
giúp quý vị điền hoặc cung cấp mẫu đơn này của thẻ ghi danh cử tri.

Phần 3 - Bằng lái xe CA, số ID CA hoặc SSN:
Nếu cử tri không có hoặc không nhớ thông tin này, họ vẫn có thể ghi danh và bỏ phiếu. Đây là tùy chọn.

Phần 4 - Mô tả vị trí nơi quý vị sống:
Hoàn tất bằng cách mô tả vị trí tốt nhất có thể. Ở mức tối thiểu hãy sử dụng các tên đường cắt ngang với ngã tư gần nhất.

Ví dụ: Trong công viên nằm ở góc tây bắc của Los Angeles Street và 23rd Street.

Phần 5 - Địa chỉ thư từ: 
Hoàn tất với địa chỉ nơi nhận thư.

Ví dụ: Các tổ chức khác nhau cho phép sử dụng địa chỉ của họ.

PHÒNG VĂN KHỐ/CHÁNH LỤC SỰ 
QUẬN LOS ANGLES

12400 Imperial Hwy. Norwalk, CA 90650 LAVOTE.GOV



LAX / Courthouse 

Florence / Firestone (Tạm Thời Đóng Cửa) Van Nuys

Lancaster

Ai có thể yêu cầu:

Chi trả:

$32 lệ phı ́cho giấy chứng nhận khai sanh

Các năm sau đây hiện đang có sẵn:

1.

2. Các cá nhân có thể đến bất kỳ văn phòng nào được liệt kê ở 
trên (chỉ theo hẹn). Các cơ quan cũng có thể gửi đơn qua thư. 
Không chấp nhận fax vì cần có chữ ký gốc.

*Khi gửi thư, phải kèm theo giấy chứng nhận danh tı́nh có công
chứng.

Có thêm câu hỏi? Liên lạc với Phòng Văn Khố/Chánh 
Lục Sự Quận ở số (800) 201-8999, chọn mục 1.

12400 Imperial Hwy. Norwalk, CA 90650

Rev. 4/2022

Phí dịch vụ bổ sung là $1.75 sẽ được tính

Dịch vụ chı̉ theo lịch hẹn

VĂN PHÒNG CHI NHÁNH
Dịch vụ chı̉ theo lịch hẹn
East Los Angeles

12400 Imperial Hwy. Norwalk, CA 90650 LAVOTE.GOV

PHÒNG VĂN KHỐ/CHÁNH LỤC SỰ 
QUẬN LOS ANGLES

YÊU CẦU MỘT GIẤY CHỨNG NHẬN KHAI SANH

(VĂN PHÒNG CHÍNH)NORWALK

Người đăng ký hoặc cha mẹ / người giám hộ 
hợp pháp của người đăng ký.
Con, ông bà, cháu, anh chị em ruột, người phối 
ngẫu hoặc đối tác ngoại hôn của người đăng ký.

Tiền mặt
Chi phiếu / ngân phiếu bảo chứng

Chi trả cho Registrar-Recorder/County Clerk

Thẻ tıń dụng / thẻ debit

Giấy khai sinh của những công dân Hoa Kỳ sinh ra 
tại Quận LA từ năm 1905 đến nay.
Đối với giấy khai sinh từ Mexico, vui lòng liên hệ 
với Lãnh Sự Quán Mexico ở số 213-351-6800.

Để miễn lệ phí:

Đối với các cơ quan là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ cho 
Người Vô Gia Cư hỗ trợ những người vô gia cư:

Hoàn tất bản Tuyên Thệ Tình Trạng Vô Gia Cư để 
được Miễn Lệ Phí Bản Sao Giấy Khai Sinh Có Chứng 
Thực. Có thể yêu cầu tối đa 3 bản sao mỗi năm. Mẫu 
đơn này do Bộ Y Tế Công Cộng California cung cấp.

3. Khi gửi thư, hãy cho biết giấy chứng nhận khai sinh sẽ được
nhận tận tay hoặc một địa chỉ nơi mà giấy chứng nhận khai sinh
sẽ được gửi qua đường bưu điện.




