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PATNUBAY PARA SA 
PAGPAPAREHISTRO 

NG BOTANTE



Pagpaparehistro Upang 
Bumoto

Mga Pangangailangan

Hanapin ang Papel na Porma

Magparehistro sa Online

Takdang Araw

• Isang mamamayan ng Estados Unidos at isang
residente ng California

• Hindi bababa sa 18 taong gulang o mas matanda sa
Araw ng Halalaan

• Hindi kasalukuyang nakakulong sa piitan ng estado o
pederal dahil sa pagkakahatol sa isang krimen, at

• Hindi kasalukuyang ipinasiya ng isang hukuman na
walang kakayahan ang isipan upang bumoto

Maaari kang makakuha ng papel na porma ng 
pagpaparehistro sa lokal na opisina ng halalan ng 
county, mga pampublikong silid-aklatan, Kagawaran 
ng mga De-motor na Sasakyan o sa Post Office sa 
U.S. Maaari kang tumawag at humiling ng papel na 
porma sa (800) 345-VOTE (8683) o mag-email sa 
voterinfo@rov.sccgov.org.

Maaari ka ring pumunta sa online 
para magparehistro upang bumoto sa: 
www.registertovote.ca.gov

Ang mga porma ay dapat matatakan ng koreo o ibalik 
nang personal sa opisina ng halalan ng county na 
hindi bababa sa 15 araw bago ang halalan. Kung 
nalampasan mo ang takdang araw, maaari mong 
samantalahin ang proseso ng Kondisyonal na 
Pagpaparehistro ng Botante (CVR). Maaaring bisitahin 
ang aming website sa www.sccvote.org para sa 
karagdagang kaalaman.



Mga Paraan Upang Bumoto

Bumoto sa Pamamagitan ng Koreo

Bumoto nang Personal Bago ang Araw ng Halalan

Bumoto sa Sentro ng Pagboto sa Araw ng Halalan

Maaari kang bumoto ng maaga sa aming opisina o 
sa anumang Sentro ng Pagboto sa County ng 
Santa Clara. Mangyaring makipag-ugnay sa 
aming opisina para sa maagang mga petsa ng 
pagboto, mga lokasyon ng Sentro ng Pagboto at 
mga oras ng pagbukas.

Ang mga Sentro ng Pagboto ay bukas maraming 
araw bago ang Araw ng Halalan, pati na rin sa 
Araw ng Halalan.* 
Araw ng Halalan: 7:00 am to 8:00 pm

Para sa malapit na Sentro ng Pagboto:

• Mangyaring bisitahin ang aming website sa
www.sccvote.org

• Makipag-ugnayan sa Tagapagrehistro ng mga
Botante sa (408)299-VOTE (8683)

Lahat ng mga botante ng Santa Clara County ay 
makakatanggap ng balota sa koreo tuwing halalan. 
Ibalik ito sa pamamagitan ng koreo, ihulog sa 
anumang Drop Box ng Balota ng County ng Santa 
Clara, or personal sa Opisina ng Tagapagrehistro ng 
mga Botante o Sentro ng Pagboto.

Mangyaring bisitahin ang www.sccvote.org 
para sa pinakamalapit na Drop Box ng Balota o  
Sentro ng Pagboto.*

Mangyaring maabisuhan na ang pagkakaroon ng mga Sentro ng Pagboto ay hindi nalalapat sa 
Mga Pangkoreong Balota ng Espesyal na Halalan.*



Mahalagang Mga Petsa

29 na araw bago ang Araw ng Halalan
Unang araw para makaboto nang personal sa Opisina ng 
Tagapagheristro ng mga Botante

15 araw bago ang Araw ng Halalan
Huling araw para magparehistro upang makaboto

14 na araw bago ang Araw ng Halalan
Umpisa ng Kondisyonal na Pagpaparehistro ng mga Botante 
hanggang sa Araw ng Halalan

7 araw bago ang Araw ng Halalan
Huling araw para humiling ng pamalit na balota ng Pagboto 
sa Pamamagitan ng Koreo upang maipadala sa iyo

Ilang araw bago ang Araw ng Halalan
Bukas ang mga Sentro ng Pagboto para sa personal na 
pagboto*

Araw ng Halalan
Bukas ang mga Sentro ng Pagboto at Opisina ng 
Tagapagrehistro ng mga Botante mula 7:00 am hanggang 
8:00 pm 

*Mangyaring bisitahin ang aming website sa
www.sccvote.org o tumawag sa (408) 299-VOTE (8683) para 
sa karagdagang kaalaman.



Anong Maaasahan sa Sentro 
ng Pagboto

Check in

Kunin ang iyong balota

Pumunta sa kubol sa pagboto at 
markahan ang iyong mga napili

Suriin ang iyong mga napili at iboto 
ang iyong balota

Pagdating mo, ang mga tauhan ng halalan ay nandiyan upang 
tulungan ka. Mangyaring sundin ang mga proteksyon sa pag-iwas ng 
COVID-19.

Kung wala ka sa listahan ng mga botante, ididirekta ka ng mga 
tauhan ng halalan na bumoto ng pansamatalang o kondisyonal na 

balota.



Pagboto ng Papel na Balota

Gawin ang iyong pagpipilian 
sa pamamagitan ng pagpuno 

ng buong obalo sa tabi ng 
iyong (mga) pinili

Pagboto sa Touchscreen

Gawin ang iyong mga 
pagpipilian sa screen. 

Pagtapos ka na, ilagay ang 
(mga) balota sa loob ng 
pangsekretong panakip, 
dalhin mo sa scanner ng 
balota at ilagay paisa-isa.

Suriin ang iyong mga boto 
bago mo ipatala ang iyong 

balota.

Paano Markahan ang iyong 
Balota



Bago ang Araw ng Halalan

Araw ng Halalan

Malayuang Madaling Magamit na Sistema ng 
Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Madaling Gawing Pagboto

Ang mga botanteng may mga kapansanan at/o karamdaman ay 
maaaring bumoto ng balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo 
o nang personal bago o sa Araw ng Halalan. Mangyaring bisitahin ang
www.sccvote.org para sa karagdagang kaalaman.

Mayroong mga madaling magamit na sistema ng 
pagboto sa bawat Sentro ng Pagboto sa buong County 
at sa Opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante.

Sa halip na gumamit ng papel na balota sa Pagboto sa Pamamagitan 
ng Koreo, maaari mong gamitin ang  elekronikong bersyon ng 
balota, na maaaring markahan gamit ang iyong sariling pantulong na 
teknolohiya sa bahay. Kapag tapos ka na, i-print ang iyong balota at 
ibalik sa Tagapagrehistro ng mga Botante para mabilang ang iyong 
balota. Ang iyong mga napili sa balota ay hindi naipadala sa 
elektronikong paraan sa pamamagitan ng internet.

Ang mga botanteng may kapansanan sa pisikal ay maaaring 
bumoto mula sa kanilang sasakyan sa isang Sentro ng 
Pagboto. Kung nalalapat ito, magdala ka ng katulong na 
maaaring pumasok sa loob at humiling ng tulong na 
makabigay ng serbisyo sa kalye.

Humingi ng tulong sa pagbabasa ng balota mula sa mga tauhan ng 
halalan o sa iyong sariling katulong.



Alamin Ang Iyong Mga 
Karapatan Sa Pagboto

May Karapatan Kang:
• Bumoto kung ikaw ay rehistradong botante kahit ang pangalan mo ay 

wala sa listahan. Ikaw ay buboto nang pansamantala. Ang iyong 
pansamantalang balota ay mabibilang pagkatapos makumpirma ng 
opisyal ng halalan na nakarehistro ka upang bumoto sa county, at hindi 
ka pa bumoto sa halalan na iyon.

• Bumoto kung ikaw ay nakalinya pa nang magsara ang Sentro ng 
Pagboto o Opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante.

• Bumoto gamit ang lihim na balota nang walang sinumang nakikialam 
sa iyo o nagsasabi kung paano bumoto.

• Humiling ng bagong balota kung hindi ka pa nakapagboto. Humiling 
ng isang bagong balota mula sa isang Opisyal ng Halalan sa alinmang 
Sentro ng Pagboto o mula sa Opisina ng Tagapagrehistro ng mga 
Botante.

• Magpatulong sa pagboto mula sa sinumang pipiliin mo, maliban sa 
iyong employer o kinatawan ng unyon.

• Ihulog ang iyong nakumpletong balota ng Pagboto sa Pamamagitan 
ng Koreo sa alinmang Sentro ng Pagboto o Drop Box ng Balota sa 
County ng Santa Clara.

• Makatanggap ng mga materyal sa halalan sa isang wika maliban sa 
Ingles kung nakalimbag sa hiniling na wika.

• Magtanong sa mga opisyal ng halalan tungkol sa mga hakbang sa 
halalan at obserbahan ang proseso ng halalan.

• Isumbong ang anumang ilegal o pandarayang ginagawa sa halalan 
sa isang opisyal ng halalan o sa Opisina ng Kalihim ng Estado.

• Mag-opt out sa pagtanggap ng Patnubay na Impormasyon Para sa 
Botante ng County sa pamamagitan ng koreo at tingnan sa aming 
website sa www.sccvote.org/gogreen.
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