Official Republican Ballot / Lá Phiếu Chính Thức Của Đảng Cộng Hòa
Presidential Primary Election / Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống
City and County of Denver / Thành Phố và Quận Denver
Tuesday, March 3, 2020 / Thứ Ba, ngày 3 Tháng Ba, 2020
How to vote:

Cách bỏ phiếu:

If you make a mistake:

Nếu quý vị nhầm lẫn:

Use blue or black ink
Completely fill the oval to the left of your choice  

Precinct: Sample
Type: 2
Khu Bầu Cử: Mẫu
Loại: 2
Vietnamese

Dùng mực xanh dương hoặc đen
Điền hoàn toàn hình bầu dục bên trái lựa chọn của quý vị

Cross out the entire name or choice that you marked by
mistake
Completely fill another oval to the left of the correct choice  

WARNING: Any person who, by use of force or other means, unduly influences an eligible elector to vote
in any particular manner or to refrain from voting, or who falsely makes, alters, forges, or counterfeits
any mail ballot before or after it has been cast, or who destroys, defaces, mutilates, or tampers with a
ballot is subject, upon conviction, to imprisonment, or to a fine, or both. Section 1-7.5-107(3)(b), C.R.S.

Gạch bỏ toàn bộ tên hoặc lựa chọn mà quý vị đánh dấu do
nhầm lẫn
Điền hoàn toàn một hình bầu dục khác bên trái của lựa
chọn đúng

CẢNH BÁO: Bất kỳ người nào, bằng cách sử dụng vũ lực hoặc các phương tiện khác, để ảnh hưởng một cách không chính đáng
đến một cử tri hội đủ điều kiện khiến họ bỏ phiếu theo bất kỳ cách cụ thể nào hoặc tránh không bỏ phiếu, hoặc người nào làm một
cách dối trá, sửa đổi, giả mạo, hay làm giả bất kỳ lá phiếu bầu bằng thư nào trước hoặc sau khi bỏ phiếu, hoặc người nào phá hủy,
tẩy xóa, cắt xén, hay giả mạo một lá phiếu thì sẽ, sau khi bị kết án, bị phạt tù, hay phạt tiền, hoặc cả hai. Đoạn 1-7.5-107(3)(b), C.R.S.

Federal Offices
Các Chức Vụ Liên Bang

President of the United States
Tổng Thống Hoa Kỳ
(Vote for One / Bầu cho Một Người)

Matthew John Matern
Robert Ardini
Joe Walsh
Donald J. Trump
Bill Weld
Zoltan G. Istvan

