Hướng dẫn Bầu cử Tổng thống cho Người đồng tính tại Liên minh Quốc gia Châu
Á Thái Bình Dương
1. Sử dụng Mẫu Ðăng ký Cử tri Quốc gia bằng tiếng Trung, tiếng Bengali, tiếng Hindi (Ấn Ðộ), tiếng Nhật,
tiếng Khmer, tiếng Hàn, tiếng Tagalog, và tiếng Việt để đăng ký bỏ phiếu. (www.eac.gov)
2. Yêu cầu trình chứng minh thư khi bỏ phiếu. Không từ chối quyền của cử tri vì những khác biệt về giới tính.
3. Nếu có vấn đề, yêu cầu bầu cử bằng phiếu "tạm thời".
4. Các cử tri không thành thạo tiếng Anh có quyền nhờ người khác phiên dịch. Một số trang web bầu cử đã
dịch các lá phiếu.
5. Báo cáo mọi vấn đề về bầu cử bằng cách gọi đến số 800-966-5946 (Ðường dây nóng Ða ngôn ngữ dành cho
Cử tri AALDEF)

Câu hỏi
Ðồng tính nữ, Ðồng tính nam, Lưỡng tính, Chuyển giới Bình đẵng

Ông/bà có ủng hộ việc cấm phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tình
dục và giới tính tại nơi làm việc, nơi ở và nơi công cộng không?

Phân biệt đối xử với Người chuyển giới
Ông/bà có ủng hộ học sinh/sinh viên được quyền sử dụng phòng
tắm theo giới tính hiện tại của họ không?
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Sự thô bạo của cảnh sát
Ông/bà có chống lại cách cư xử thô bạo và hành vi sai trái của cảnh
sát đối với người Mỹ gốc Phi và các cộng đồng khác màu da và người
trẻ tuổi không?

Hành động Tích cực
Ông/bà có ủng hộ các chính sách và chương trình hành động tích
cực giúp cho các cộng đồng yếu thế có thể có cơ hội bình đẳng
trong việc làm, giáo dục và các cơ hội kinh doanh không?

Bác bỏ Hồ sơ Nhập cư
Ông/bà có phản đối việc xét duyệt hồ sơ dựa trên chủng tộc, sắc
tộc, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, xu hướng tình dục và giới tính
trong việc kiểm soát nhập cư và an ninh quốc gia không?

Cải cách Nhập cư và Thủ tục để có Quyền công dân
Ông/bà có ủng hộ thủ tục để trở thành công dân Mỹ cho những
người chưa có giấy tờ không?

Tiếp tục chương trình DACA (Tạm hoãn thi hành lệnh
trục xuất cho người đến Mỹ từ bé) cho Người trẻ tuổi
Ông/bà có tiếp tục chương trình Deferred Action for Childhood Arrivals
(Tạm hoãn Thi hành Lệnh trục xuất cho Người đến Mỹ từ Bé - DACA)
giúp những người trẻ tuổi không có giấy tờ khỏi bị trục xuất và được
phép làm việc không?

Chăm sóc Y tế
Ông/bà có ủng hộ chăm sóc y tế toàn dân theo Luật Chăm sóc Y tế với Giá
phải chăng không?

Bản dịch các chú giải và trích dẫn có tại địa chỉ www.nqapia.org. NQAPIA không ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào vào cơ quan
hay bất kỳ đảng phái chính trị nào.

