
Mula 2021, isinapanahon ang batas na nagpapahintulot sa mga indibidwal na nasa parol na nakakatugon sa lahat 
ng iba pang pagiging karapat-dapat sa karapatang bumoto.
Ang mga indibidwal na nahatulan para sa isang peloni ay hindi karapat-dapat bumoto lamang habang tinatapos 
nila ang kanilang sentensiya ng estado o pederal sa kulungan, bilangguan, o iba pang pasilidad ng bilangguan. 
Awtomatikong ipapanumbalik ang iyong karapatang magparehistro at bumoto pagkatapos mong makumpleto ang 
iyong sentensiya.

Maaari Kang Magparehistro upang Makaboto 
kung ikaw Ay:

• Isang mamamayan ng Estados Unidos
• Isang residente ng California

• 18 taong gulang o mas matanda sa araw ng o bago ang Araw ng Halalan
• Hindi kasalukuyang nakakulong dahil sa pagkakahatol sa isang peloni; at
• Hindi napatunayang walang kakayahan sa pag-iisip ng isang hukuman 

ng batas

Hindi Ka Makakaboto kung ikaw Ay:

Kasalukuyang tumatapos ng isang termino sa kulungan ng 
estado o pederal para sa pagkakahatol sa isang peloni sa:

• Kulungan ng estado
• Pederal na kulungan
• Bilangguan ng County o iba pang pasilidad ng 

bilangguan*

OO! Maaari Kang Bumoto kung ikaw Ay:

• Nasa kulungan ng county at tinatapos ang isang 
sentensiya sa misdemenor

• Nasa kulungan ng county dahil ang pagkakakulong ay 
isang kundisyon ng probasyon

• Nasa probasyon
• Nasa parol
• Nasa mandatoryong pagbabantay
• Nasa pagbabantay ng komunidad pagkatapos ng 

paglaya

*Kung tumatapos ka ng isang sentensiya sa kulungan ng estado o pederal, awtomatikong ipapanumbalik ang iyong karapatang bumoto 
pagkatapos mong makumpleto ang iyong sentensiya sa kulungan ng estado o pederal. Kumpletuhin lang ang online na Aplikasyon 
sa Pagpaparehistro ng Botante sa registertovote.ca.gov o sa pamamagitan ng pagkumpleto ng papel na card ng Aplikasyon sa 
Pagpaparehistro ng Botante. Maaari kang tumawag sa aming opisina sa (408) 299-VOTE (8683) upang humiling na magpadala sa iyo 
sa koreo ng card ng Aplikasyon sa Pagpaparehistro ng Botante.

Paano Magparehistro upang Bumoto:

Humiling ng card ng Aplikasyon sa Pagpaparehistro ng Botante mula sa Tagapag-ugnay sa Pagboto sa Kulungan. Maaari ka ring mag-
aplay upang magparehistro upang bumoto online sa registertovote.ca.gov.

Dapat matanggap o ma-postmark ang iyong card ng Aplikasyon sa Pagpaparehistro ng Botante nang hindi bababa sa labinlimang (15) 
araw bago ang Araw ng Halalan. Pagkatapos magparehistro upang bumoto, ipapadala sa iyo ang balota sa koreo 29 na araw bago ang 
araw ng halalan kung saan ka karapat-dapat bumoto.

Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo:

Kung nakapagparehistro ka na upang bumoto at hindi mo pa natatanggap ang iyong balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo, 
maaari kang humiling ng aplikasyon para sa Balota sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo mula sa iyong Tagapag-ugnay sa Pagboto 
sa Kulungan. Kumpletuhin at ibalik ang form ng Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo sa Tagapag-ugnay sa Pagboto sa 
Kulungan nang hindi bababa sa 7 araw bago ang halalan upang matanggap ang iyong balota.

Kung magpapalit ka ng pangalan o kinakatigang partido, dapat kang kumumpleto ng bagong card ng Aplikasyon sa Pagpaparehistro ng 
Botante. Maaari kang humiling ng card ng Aplikasyon sa Pagpaparehistro ng Botante mula sa Tagapag-ugnay sa Pagboto sa Kulungan.

Mga Karapatan sa Pagboto para sa Mga Botante ng County ng Santa Clara na Nakadetine sa Kulungan



Programa para sa Emerhensiyang Pagpapadala ng Balota:

Kung hindi mo pa natatanggap ang iyong balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo, nagbibigay-daan sa iyo ang programa ng 
Emerhensiyang Pagpapadala na humiling ng balota hanggang 7 araw bago ang halalan. Maaaring kumpletuhin ng Tagapag-ugnay sa 
Pagboto sa Kulungan ang isang “Aplikasyon ng Tagapag-ugnay ng Pasilidad” at humiling ng balota sa ngalan mo.

Pagkatapos ng 7 araw na panahon, kakailanganin ng tagapag-ugnay na pumunta sa opisina para kunin ang balota. Para sa higit 
pang impormasyon, itanong sa iyong Tagapag-ugnay sa Pagboto sa Kulungan ang tungkol sa Programa para sa Emerhensiyang 
Pagpapadala ng Balota.

Pagkatapos Mong Mapalaya:

Kung humiling ka ng balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo ngunit napalaya ka bago mo matanggap ang iyong balota, maaari 
ka pa ring bumoto. Bumoto nang personal sa anumang Sentro ng Pagboto o sa Opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante. Maaari 
mo ring tawagan ang aming opisina sa (408) 299-VOTE (8683) o bisitahin ang aming website sa sccvote.org upang humiling ng muling 
ibinigay na balota.


