
    
 

 

Paano Bobotohan ang iyong Balota:                                                                                                                                                      Halimbawa Lang 
• Kumpletuhin ang palasong kasunod ng iyong pinili. 
• Gumamit ng isang manipis na linya upang pagdugtungin ang palaso.  
• GUMAMIT NG ITIM o ASUL na tinta lamang! 
• HUWAG pirmahan o lagyan ng inisyal ang iyong opisyal na balota. 
• HUWAG gumamit ng mga bilog o mga X. 
• HUWAG gumamit ng mga permanenteng pangmarka. 
• HUWAG bumoto ng higit sa bilang ng mga kandidatong ipinabatid para sa bawat labanan. 
• Isinusulat-Lamang na Pagboto:  Ilimbag ang pangalan ng kuwalipikadong isinusulat-lamang na kandidato sa BLANGKONG 

ESPASYO, at kumpletuhin ang palasong kasunod ng isinusulat-lamang na pangalan.  Huwag isulat ang isang pangalan na 
nakalimbag na sa balota. 

• Kung ikaw ay nagkamali at kailangan ng isang bagong balota, tumawag sa 1-408-299-VOTE (8683) 
o sa Walang bayad na 1-866-430-VOTE (8683). 
 

 Paano Kukumpletuhin ang iyong Sobre para sa Pagbabalik: 
• Tanggalin ang nasa tuktok na may-numerong stub ng kard na balota. 
• Muling tiklupin ang iyong balota at ipasok sa sobre para sa pagbabalik at sarhan ang sobre. 
• Ipirma ang iyong pangalan sa tabi ng pulang "X", at ilimbag ang iyong direksiyon ng tirahan at ang petsa sa likod ng 

sobre para sa pagbabalik. 
• Kung hindi mo maipirma ang iyong pangalan sa sobre para sa pagbabalik: 

o Personal na gumawa ng "X" o markang nagpapakilala ng pagkakaiba sa tabi ng 
     pulang "X" sa sobre para sa pagbabalik. 
o Kumuha ng taong maglilimbag ng iyong pangalan sa sobre para sa pagbabalik at pipirma bilang isang testigo. 
Kung wala ang iyong pirma o ito ay hindi kapareho ng pirma sa iyong kard ng pagpaparehistro, ang iyong balota ay hindi 
mapapabilang. 

 DAPAT ibalik ang balota na naglalaman ng iyong boto bago lumampas ang ika-8 ng gabi sa araw ng halalan O nilagyan ng tatak pangkoreo sa o bago ang araw ng 
halalan at natanggap nang hindi mas huli sa tatlong araw pagkaraan ng araw ng halalan.                          

Ihatid o ipakoreo ang iyong balota nang maaga, upang mapasama sa unang Mga Resulta sa Gabi ng Halalan! 
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