
Bạn muốn 
tranh 
cử tại 
Seattle?

Hãy sử dụng Voucher Dân chủ để tài trợ cho chiến dịch của bạn!

Hãy liên lạc với chúng tôi ngay hôm
nay để được đào tạo một kèm một!

Điện thoại: (206) 727-8855E-mail: democracyvoucher@seattle.gov

www.seattle.gov/democracyvoucher

Ngày 3 tháng 8 năm 2021
Bầu cử sơ bộ

Ngày 1 tháng 7 năm 2020
Chương trình bắt đầu nhận đơn

đăng ký của ứng cử viên
Ứng cử viên cam kết tuân theo
các quy tắc của chương trình.

Từ ngày 17 đến ngày 21
tháng 5 năm 2021
Tuần lễ nộp đơn của

ứng cử viên
Tất cả ứng cử viên phải nộp

Tuyên bố Ứng cử vào các
Cuộc bầu cử Quận King.

Ngày 4 tháng 6 năm 2021
Ngày cuối cùng để các ứng cử viên
tham gia chương trình.

Ngày 2 tháng 11 năm 2021
Tổng tuyển cử

Ngày 1 tháng 1 năm 2020
Chu kỳ bầu cử bắt đầu

Ngày 9 tháng 2 năm 2021
Voucher Dân chủ sẽ được gửi cho 
cư dân Seattle qua đường bưu điện.

1 Các ứng cử viên có thể bắt đầu thu
thập các đóng góp hội đủ điều kiện.

Mốc thời gian

Thành phố Seattle Chương trình Voucher
Dân chủ



Chương trình này hoạt động như thế nào?

Seattle Ethics and Elections Commission (SEEC) sẽ phân phối Voucher Dân 
chủ trị giá 25 đô la cho mỗi cư dân Seattle hội đủ điều kiện.

Cư dân sẽ trao voucher cho ứng cử viên tham gia mà họ ủng hộ.

SEEC sẽ xác minh voucher và cấp tiền cho chiến dịch.
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Sơ lược về Voucher Dân chủ

Vào năm 2019, Chương trình Voucher Dân chủ:

Đã tài trợ cho 66% ứng cử viên tham gia.

Đã nhận được 147.128 voucher từ 38.092 cư dân Seattle.

Đã phân phối 2.454.475 đô la cho 35 chiến dịch.

Các ứng cử viên có thể được tài trợ bao nhiêu tiền?

Đối với cuộc bầu cử năm 2021, sẽ có 6,8 triệu đô la dành cho các ứng cử viên
để tài trợ cho chiến dịch của họ.

Cam kết trở thành Ứng cử viên sử dụng Voucher Dân chủ.

Đủ điều kiện tham gia chương trình để nhận tài trợ.

Thu thập Voucher Dân chủ từ cư dân Seattle.
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Trở thành ứng cử viên!

4

$

Sắp xếp lịch đào tạo một kèm một.

Tài trợ cho chiến dịch của bạn!

25 đô la

Câu hỏi thường gặp

Những vị trí nào đủ điều kiện nhận tài trợ?
Thị trưởng, luật sư thành phố và hai vị trí trong hội đồng thành phố trên toàn 
thành phố sẽ đủ điều kiện nhận tài trợ từ chương trình Voucher Dân chủ.

Có những giới hạn chiến dịch nào đối với các ứng cử viên tham gia chương 
trình này?

Làm thế nào để một ứng cử viên đủ điều kiện tham gia chương trình?

Ứng cử viên phải thu thập một số lượng nhất định các đóng góp hội đủ điều 
kiện và các chữ ký hội đủ điều kiện từ các cư dân Seattle để nhận được tài trợ.

Làm thế nào để bắt đầu?
Hãy liên lạc với Chương trình Voucher Dân chủ để sắp xếp lịch đào tạo một 
kèm một!

Thị trưởng
Hội đồng 

Thành phố 
(toàn thành phố)

Luật sư 
Thành phố

Bầu cử sơ bộ

Tổng tuyển cử

400.000 đô la 187.500 đô la 187.500 đô la

800.000 đô la 375.000 đô la 375.000 đô la


