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YÊU CẦU MIỄN DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT 
 

Kính gửi Cán Bộ Đăng Ký Cử Tri: 
 

Thể theo Mục 13.002(i) của Bộ Luật Bầu Cử Bang Texas, theo đây tôi xin được miễn vĩnh viễn tại 
Hạt này đối với yêu cầu trình giấy tờ tùy thân không phải chứng nhận đăng ký cử tri vào thời điểm 
bầu cử với lý do là tôi bị khuyết tật và không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào khác được liệt kê ở Mục 
63.0101 của Bộ Luật Bầu Cử Bang Texas. Các giấy tờ tùy thân được phép là: bằng lái xe, giấy 
chứng nhận bầu cử, thẻ căn cước cá nhân hoặc giấy phép sử dụng súng ngắn được cấp 
bởi Sở An Toàn Công Cộng Bang Texas; thẻ Quân Sự Hoa Kỳ có dán hình; chứng nhận 
công dân Hoa Kỳ có dán hình; hoặc hộ chiếu Hoa Kỳ, và trừ chứng nhận công dân Hoa Kỳ, 
giấy tờ tùy thân được trình bày để đánh giá điều kiện của cử tri tại địa điểm bỏ phiếu phải là hiện 
hành hoặc đã hết hạn không quá 60 ngày trước ngày trình. 
 

Tôi có đính kèm các giấy tờ văn bản của Sở An Sinh Xã Hội Hoa Kỳ chứng minh rằng tôi đã được 
xác định là bị khuyết tật hoặc của Bộ Các Vấn Đề Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ chứng minh rằng tôi bị 
tàn tật ít nhất 50 phần trăm. Tôi hiểu rằng nhân viên đăng ký cử tri sẽ giữ tài liệu này cùng với các 
hồ sơ khác về việc đăng ký của tôi tại Hạt này, và không thể cho miễn nếu không có giấy tờ này. 
Tôi hiểu thêm rằng nếu tôi chuyển nhà đến một Hạt khác và đăng ký bỏ phiếu tại Hạt đó, tôi sẽ phải 
nộp một đơn xin miễn mới về sự khuyết tật và các tài liệu chứng mình cho hạt mà tôi hiện đang 
đăng ký .  

 

Tên 

Địa Chỉ Nhà (số nhà và tên đường) 

Thành Phố, Tiểu Bang, Mã Zip 

Số VUID Hạt Cư Trú 
 

Tôi xác nhận rằng thông tin trong tài liệu này và bất kỳ thông tin nào kèm theo là có thực và chính 
xác theo sự hiểu biết và niềm tin chính xác nhất của tôi.   
 

Ký tên 
Ở đây► _______________________________________________  
Ngày►_________________________ 
 

Người Trợ Giúp/Nhân Chứng 
Nếu cử tri không thể ký tên, việc đánh dấu của cử tri phải có người làm chứng. Nếu cử tri không 
thể đánh dấu được, nhân chứng phải đánh dấu vào đây ____. Nếu cử tri không thể đọc và/hoặc 
đánh dấu vào mẫu này, nhân chứng phải điền vào thông tin dưới đây. 
X_______________________________________/__________________________________ 
Tên viết chữ in và Chữ Ký của Nhân Chứng 
 
_______________________________________________________________________ 
Địa chỉ cư trú của người có tên nêu trên hoặc chức vụ nếu là nhân chứng của văn phòng đăng 
ký cử tri. 
 

 
Chỉ Dành 
Cho Văn 
Phòng 

 
VUID # _____________ Có Nộp Giấy Tờ Chứng Minh Khuyết Tật? □ Có □ Không 
 

Chữ Ký Phòng Đăng Ký Cử Tri ________________________________________  
 

Ngày _________________ 
 

Nhận xét: _________________________________________________________ 
 

 


