
 

VOTER REGISTRATION REQUIREMENTS 

In order to vote in a California election, you must complete a Voter Registration Form. 

As a Los Angeles County resident you may register to vote: 

 If you are a citizen of the United States; 
   
If you are at least 18 years of age (or will be by the date of the next election); 
   
Are not in prison or on parole for a felony conviction.  

 

HOW AND WHERE TO REGISTER 

Voter Registration Forms – The City of Rosemead and the Registrar-Recorder/County Clerk 
provides Voter Registration forms and assistance in six languages other than English in compliance 
with Federal and State laws (Spanish, Chinese, Japanese, Vietnamese, Tagalog and Korean).  

Register In Person - Visit the Rosemead City Clerk’s Office or the County Registrar/County 
Clerk.  

Register By Mail – You can mail a completed Voter Registration form to our office. Voter 
Registration forms may be obtained in the following ways:  

Request A Voter Registration Form By Phone 
Residents may request that a Voter Registration form be mailed by calling the 
Registrar-Recorder/County Clerk’s general information telephone number: (800) 481-
VOTE or the City of Rosemead City Clerk’s Office at (626) 569-2100. 

Obtain A Voter Registration Form At Most Government Buildings  
Voter Registration forms are available throughout Los Angeles County at most 
County buildings, city halls, fire stations, libraries, State Motor Vehicle Offices, 
Public Assistance Offices (DPSS, WIC), and post offices.  

 

VERIFY YOUR VOTER REGISTRATION STATUS 

Check Voter Registration Status Online – Los Angeles County residents may check voter 
registration status by using the online Voter Registration Verification feature at www.lavote.net. 
You can also contact the Registrar by phone at (562) 466-1310.  

 

WHEN TO RE-REGISTER TO VOTE 

Registered voters will need to re-register if they: Move to a different address;  Change name;  

Change political party affiliations.  
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VOTE BY MAIL 

Official Sample Ballot booklets include a printed vote by mail application on the back cover 
page.  

 Voters who wish to vote by mail must submit a written request for a ballot no later than 7 
days prior to Election Day. If you will be unable to vote in person on election day, promptly 
complete and sign the application for a vote by mail ballot and return it to:  
  
REGISTRAR-RECORDER/COUNTY CLERK 
P.O. BOX 30450 
LOS ANGELES, CA 90030-0450 
   

 The signature of each person asking for a vote by mail ballot is required in order to verify the 
legitimacy of the application.  

 

Permanent Vote By Mail Voter Status 

Under state law, a voter may apply for permanent vote by mail status. As a permanent vote by mail 
voter, you will no longer have to apply for future elections. A ballot will automatically be mailed to you 
for each election in which you are eligible to vote. A spouse or other person who resides with you 
may also want to apply for permanent vote by mail status.  

As of January 1, 2006 and pursuant to SB 39, a voter’s name shall be deleted from the permanent 
vote by mail voter list if he or she fails to return a vote by mail ballot for two (2) consecutive 
statewide general elections. 

You may request an application for Permanent Vote By Mail status by contacting the Rosemead City 
Clerk’s office at (626)569-2100 or by calling (562) 466-1323 or writing:  
 
REGISTRAR-RECORDER/COUNTY CLERK 
P.O. BOX 30450 
LOS ANGELES, CA 90030-0450 

If you have any questions or concerns 
please contact your City of Rosemead City Clerk’s office at (626) 569-2100 or 

Visit us at 8838 E. Valley Boulevard, Rosemead, CA. 
 

 



 

登記投票 

選民登記的要求 

要在加州選舉中投票，您必須填寫選民登記表。 

作為一位洛杉磯縣居民，您可以登記投票： 

 如果您是美國公民； 

   

如果您已滿 18 歲（或者在下一個選舉日已滿 18 歲）； 

   

您現在沒有因為被定重罪而判刑或者假釋。  

登記方法和地點 

選民登記表 – 柔斯密市和洛杉磯縣登記註冊處/縣書記處遵循聯邦法律和加州法律的規定，除了英語，

還提供六種語言（西班牙語、中文、日語、越南語、菲律賓語和韓語）的選民登記表格和協助。  

親往登記 - 前往柔斯密市書記員辦公室或者洛杉磯縣登記註冊處/縣書記處進行登記。  

郵寄登記 – 您可以把填妥的選民登記表郵寄到我們辦公室。可以通過下列方法獲取選民登記

表：  

打電話索取選民登記表 

Residents 居民可以撥打洛杉磯縣登記註冊處/縣書記處的問訊電話(800) 481-VOTE 或

者柔斯密市書記員辦公室的電話號碼(626) 569-2100 索取郵寄的選民登記表。 

在大多數政府辦公大樓獲取選民登記表  

洛杉磯縣大多數政府辦公大樓、各市政廳、消防隊、圖書館、加州車輛管理局、公共

援助辦公室（DPSS、WIC）和郵局都提供選民登記表。  

核實您的序幕登記身份  

上網查看選民登記狀況 – L 洛杉磯縣居民可以利用 www.lavote.net 網站上的選民登記核實（Voter 

Registration Verification）查看自己的選民登記狀況。您也可以撥打下列電話查看，縣登記註冊處：

(562) 466-1310。 

什麽時候需要重新登記投票 

已登記的選民在下列情況下需要重新登記：搬家；變更姓名；變更黨派。  
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郵寄投票 

官方選票樣本冊在封底頁有一張印製的郵寄投票申請表。  

 想要郵寄投票的選民必須在選舉日之前提前 7 天提交書面申請。如果您在選舉日無法親往投

票，請立即填寫和簽署郵寄投票申請表並且寄到：  

  
REGISTRAR-RECORDER/COUNTY CLERK 
P.O. BOX 30450 
LOS ANGELES, CA 90030-0450 
   

 要求郵寄投票的每個人都必須簽名，以便核實該社區的合法性。 

永久性郵寄投票身份 

加州法律規定，選民可以申請永久性郵寄投票身份。作為永久性郵寄投票選民，您在今後的選舉中不

再需要申請。您合格投票的每一次選舉，您都會自動收到郵寄的選票。您的配偶或者與您住在一起的

其他人或許也希望申請永久性郵寄投票身份。  

截至 2006 年 1 月 1 日，並且根據加州 SB 39 議案的規定，如果選民連續兩次在全州大選中沒有寄回

郵寄選票，則他或她的姓名將從永久性郵寄選票選民名單中刪除。 

您可以通過下列方式索取永久性郵寄選票申請表：致電(626) 569-2100 與柔斯密市書記員本公司聯

繫、致電(562) 466-1323 與縣登記註冊處聯繫，或者寫信至：  

 
REGISTRAR-RECORDER/COUNTY CLERK 
P.O. BOX 30450 
LOS ANGELES, CA 90030-0450 

 

如果您有任何問題或關注事項， 

請致電(626) 569-2100 與柔斯密市書記員辦公室聯繫， 或者 

親往下列地址訪問我們：8838 E. Valley Boulevard, Rosemead, CA 

 

 



 

¡INSCRÍBASE PARA VOTAR! 

REQUISITOS AL INSCRIBIRSE PARA VOTAR 

Para poder votar en una elección de California será necesario que llene el Formulario de Inscripción para 
el Votante. 

Como residente del Condado de Los Angeles podrá inscribirse para votar: 

 Si es ciudadano de los Estados Unidos; 
   
Si tiene como mínimo 18 años de edad (o cumplirá dicha edad antes o en la fecha de la próxima 
elección); 
  
No está recluido en prisión ni en libertad condicional a razón de una condena por un delito 
mayor.  

CÓMO Y DÓNDE INSCRIBIRSE 

Formularios de Inscripcion para el Votante – La Ciudad de Rosemead y el Jefe del Registro 
Civil/Secretario del Condado ofrecen formularios de Inscripción para el Votante, al igual que ayuda en 
seis idiomas aparte de inglés en cumplimiento con leyes federales y estatales (español, chino, japonés, 
vietnamés, tagalo y coreano) 

Para inscribirse en persona – Pase por la Oficina de la Secretaria de la Ciudad de Rosemead o 
del Jefe del Registro Civil/Secretario del Condado. 

Para inscribirse por correo – Puede enviar por correo a nuestra oficina el formulario de 
Inscripción para el Votante tras llenarlo.  Los formularios de Inscripción para el Votante pueden 
obtenerse de las siguientes maneras: 

Puede solicitar el formulario de Inscripción para el Votante por teléfono 
Los residentes pueden solicitar que se les envíe el formulario de Inscripción para el 
Votante llamando al número telefónico de información general de la Oficina del Jefe del 
Registro Civil/Secretario del Condado: (800) 481-VOTE o a la Oficina de la Secretaria 
Municipal de la Ciudad de Rosemead al (626) 569-2100. 

Puede obtener el formulario de Inscripción para el Votante en la mayoría de los 
edificios gubernamentales  
Los formularios de Inscripción para el Votante están disponibles en la mayoría de los 
edificios del condado, ayuntamientos, estaciones de bomberos, bibliotecas, oficinas 
estatales de vehículos motorizados (DMV), oficinas de asistencia pública (DPSS, WICC) 
y oficinas de correo.  

PARA VERIFICAR SU ESTADO DE INSCRIPCIÓN COMO VOTANTE 

Verifique su estado de inscripción como votante en línea – Los residentes del Condado de Los 
Angeles pueden verificar su estado de inscripción como votante usando la función de Verificación de 
Inscripción como Votante [Voter Registration Verification] en www.lavote.net. También puede 
comunicarse con la Oficina del Jefe del Registro Civil por teléfono al (562) 466-1310. 

 

http://www.lavote.net/
http://staygreen.org/image/register-to-vote.png


CUÁNDO HA DE INSCRIBIRSE PARA VOTAR 

Será necesario que un votante inscrito vuelva a inscribirse para votar si: Se muda a un domicilio distinto, 

cambia de nombre, cambia de afiliación a un partido político.   

PARA VOTAR POR CORREO 

Los folletos oficiales de muestras de boletas incluyen en la contracubierta una solicitud que 
podrá llenar para votar por correo.  

 Será necesario que los votantes que deseen votar por correo presenten una solicitud por escrito 
para obtener una boleta electoral a más tardar 7 días antes del Día de la Elección.  Si no le fuera 
posible votar en persona el día de la elección, prontamente llene y firme la solicitud para votar 
mediante boleta postal, y envíela a:  
  
REGISTRAR-RECORDER/COUNTY CLERK 
P.O. BOX 30450 
LOS ANGELES, CA 90030-0450 
   

 Será necesario obtener la firma de cada persona que solicite una boleta postal para poder 
verificar la legitimidad de la solicitud.  

Estado Permanente de Voto por Correo 

Bajo ley estatal, el votante puede solicitar estado permanente de voto por correo.  Como votante 
permanente de voto por correo ya no le será necesario solicitar boletas postales para elecciones futuras; 
le enviarán la boleta electoral automáticamente para cada elección en la que reúna los requisitos para 
votar.  Un cónyuge u otra persona que viva con usted también podrá solicitar estado permanente de voto 
por correo. 

A partir del 1 de enero de 2006 y en cumplimento de SB 39, el nombre del votante que no vote por 
correo en dos (2) elecciones generales consecutivas a nivel estatal se eliminará de la lista de votantes 
permanentes que puedan emitir su voto por correo. 

Usted puede solicitar la planilla para establecer estado permanente de votante por correo 
comunicándose con la Oficina de la Secretaria Municipal de Rosemead al (626 0569-2100 o llamando al 
(562) 466-1323, o por escrito a:  
 
REGISTRAR-RECORDER/COUNTY CLERK 
P.O. BOX 30450 
LOS ANGELES, CA 90030-0450 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, favor de comunicarse con la Oficina de la Secretaria 
Municipal de la Ciudad de Romead al (626) 569-2100 o 

presentarse en persona a 8838 E. Valley Boulevard, Rosemead, CA. 



 

NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐĂNG KÝ ĐI BẦU 

Để được bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử ở California, bạn phải điền Mẫu Đăng Ký Đi Bầu. 

Là một cư dân Hạt Los Angeles bạn có thể đăng ký đi bầu: 

 Nếu bạn có quốc tịch Hoa Kỳ; 
   
Nếu bạn ít nhất là 18 tuổi (hoặc sẽ đến tuổi đó vào cuộc bầu cử sắp đến); 
   
Hiện không đang bị giam tù hay trong tình trạng tạm dung vì bị kết tội đại hình.  

 

ĐĂNG KÝ NHƯ THẾ NÀO VÀ Ở ĐÂU 

Mẫu Đơn Đăng Ký Đi Bầu  – Thành Phố Rosemead và Chủ Nhiệm Đăng Bộ/Chánh Sự của Hạt 
cung cấp các mẫu đơn Đăng Ký Đi Bầu và có giúp đỡ bằng sáu thứ tiếng ngoài tiếng Anh để tuân 
thủ luật Liên Bang và Tiểu Bang (tiếng Tây Ban Nha, Hoa, Nhật, Việt, Ta-ga-log và Hàn Quốc).  

Đến Tận Nơi Đăng Ký – Viếng Văn Phòng Chánh Sự Rosemead hoặc Chủ Nhiệm Đăng 
Bộ/Chánh Sự Quận Hạt.  

Đăng Ký bằng Thư – Bạn có thể gửi đến văn phòng chúng tôi bằng thư bưu điện một mẫu 
đơn Đăng Ký Đi Bầu đã điền xong. Các mẫu đơn Đăng Ký Đi Bầu có thể có được qua 
những cách sau đây:  

Xin Mẫu Đăng Ký Đi Bầu qua điện thoại 
Cư dân có thể yêu cầu được gửi đến nhà một Mẫu Đăng Ký Đi Bầu bằng cách gọi 
số điện thoại của Chủ Nhiệm Đăng Bộ/Chánh Sự: (800) 481-VOTE hoặc Văn Phòng 
Chánh Sự Thành Phố Rosemead ở số (626) 569-2100. 

Đến Lấy Một Mẫu Đăng Ký Đi Bầu Tại Hầu Hết Các Trụ Sở Chính Phủ  
Mẫu Đăng Ký Đi Bầu có sẵn ở khắp nơi trong Hạt Los Angeles tại hầu hết các trụ sở 
của Hạt, tòa đô chính, trạm chữa lửa, thư viện, văn phòng Nha Lộ Vận, văn phòng 
Xã Hội (DPSS, WIC), và bưu điện.  

 

KIỂM NHẬN LẠI TÌNH TRẠNG ĐĂNG KÝ ĐI BẦU CỦA BẠN 

Kiểm tra tình trạng Đăng Ký Đi Bầu của bạn trên mạng– cư dân Hạt Los Angeles có thể kiểm tra 
tình trạng Đăng Ký Đi Bầu bằng cách sử dụng trang Kiểm Nhận Đăng Ký Đi Bầu trên mạng ở địa 
chỉ www.lavote.net. Bạn có thể liên lạc với Chủ Nhiệm Đăng Bộ bằng điện thoại ở số (562) 466-
1310. 

KHI NÀO THÌ PHẢI ĐĂNG KÝ ĐI BẦU LẠI 

Những người đi bầu đã đăng ký sẽ cần phải đăng ký lại nếu họ: Dọn đến một địa chỉ khác;  Đổi tên;  

Đổi sự lựa chọn liên hệ đảng chính trị.  
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BỎ PHIẾU BẰNG THƯ 

Những quyển hướng dẫn Mẫu  Chính Thức về Lá Phiếu gồm có một đơn xin bỏ phiếu bằng 
thư được in sẵn ở trang bìa phía sau.  

 Những người đi bầu muốn bỏ phiếu bằng thư phải nộp đơn xin nhận phiếu bầu không trễ 
hơn 7 ngày trước Ngày Bầu Cử. Nếu bạn không đi bầu được vào ngày bầu cử, hãy đúng 
hạn điền và ký tên đơn xin bỏ phiếu bằng thư và nộp lại cho:  
  
REGISTRAR-RECORDER/HẠT CLERK 
P.O. BOX 30450 
LOS ANGELES, CA 90030-0450 
   

 Chữ ký của người xin được bỏ phiếu bằng thư bắt buộc phải có để xác định sự hợp pháp 
của đơn xin bỏ phiếu bằng thư.  

Địa Vị Bỏ Phiếu Bằng Thư Vĩnh Viễn 

Theo luật tiểu bang, một người đi bầu có thể xin được địa vị bỏ phiếu bằng thư vĩnh viễn.  Là một 
người bỏ phiếu bằng thư vĩnh viễn, bạn không còn phải nộp đơn xin vào những ký bầu cử tới nữa. 
Sẽ có một lá phiếu tự động gửi đến cho bạn mỗi kỳ bầu cử mà bạn đủ điều kiện để bỏ phiếu. Người 
phối ngẫu hoặc một người khác sống chung với bạn có thể cũng muốn xin được địa vị bỏ phiếu 
bằng thư vĩnh viễn.  

Kể từ 1 tháng Giêng, 2006 và chiếu theo đạo luật SB 39, tên của một người đi bầu sẽ bị gạch bỏ 
khỏi danh sách người bỏ phiếu bằng thư nếu ông hoặc bà ấy không bỏ phiếu bằng thư liên tục (2) 
lần trong những cuộc bầu cử toàn tiểu bang. 

Bạn có thể xin đơn cho địa vị Bỏ Phiếu Bằng Thư Vĩnh Viễn bằng cách liên lạc Văn phòng Chánh 
Sự Thành Phố Rosemead ở số (626 0569-2100 hoặc gọi (562) 466-1323 hoặc gửi thư về:  
 
REGISTRAR-RECORDER/HẠT CLERK 
P.O. BOX 30450 
LOS ANGELES, CA 90030-0450 

Nếu bạn có bất cứ quan tâm hay thắc mắc gì 
xin liên lạc với Văn phòng Chánh Sự Thành Phố Rosemead ở số (626) 569-2100 hoặc 

ghé viếng chúng tôi tại 8838 E. Valley Boulevard, Rosemead, CA. 
 

 


