
Tagapagrehistro ng mga Botante ng County ng Santa Clara 
Lokal na Batas sa mga Karapatan ng mga Botante 

Tool Kit ng Lokal na Batas sa mga Karapatan ng mga 
Botante 

Salamat sa pakikipagtulungan sa Opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante 
(Registrar of Voters o ROV) ng County ng Santa Clara upang isulong ang kamalayan 
patungkol sa lokal na Batas sa mga Karapatan ng mga Botante (Voters Rights Act o 
VRA). Naglalaman ang tool kit ng VRA na ito ng impormasyon sa Paunang 
Pagpaparehistro, Pagpaparehistro Upang Bumoto, impormasyon para sa Mga 
Botanteng Dating Nabilanggo, Mga Botanteng walang pirming address ng tirahan, at 
ang Programa Para sa Emerhensiyang Pagpapadala ng Balota para sa mga hindi 
makakapunta sa Sentro ng Pagboto sa Araw ng Halalan.  

Ang layunin ng tool kit na ito ay upang magkaloob ng impormasyon at tulong sa 
pakikipag-ugnayan patungkol sa lokal na Batas sa mga Karapatan ng Mga Botante 
(Voters’ Rights Act o VRA) upang mapagtibay ng Lupon ng mga Superbisor. 

Inaanyayahan ka naming samahan kami sa aming mga pagsisikap sa pagpapalaganap 
ng balita sa mahigit isang milyong botante at sa komunidad tungkol sa mga opsyong 
mayroon sila para sa pagpaparehistro upang bumoto at sa pagboto sa County ng Santa 
Clara. Inaanyayahan ka naming maging aktibo sa ating demokrasya. 

Mangyaring tingnan ang pananalitang nagtataguyod na ipinadaragdag namin sa iyo sa 
mga newsletter, e-mail, at iba pang pamamahagi. Ang kit na ito ay nagtataglay ng mga 
link sa mga video, halimbawang pananalita sa social media, at karagdagang kapaki-
pakinabang na impormasyon. 

Paunang Pagpaparehistro  

Ang County ng Santa Clara ay isa sa nangungunang 10 county sa California para sa 
mga pagsisikap sa paunang pagpaparehistro. Mayroon tayong napakaaktibong 
kabataan na kwalipikado na paunang magparehistro upang bumoto sa edad na 16 o 17 
at awtomatikong marerehistro upang bumoto sa sandaling maging 18 taong gulang na 
sila! Noong 2020, nagkaroon tayo ng halos 7,000 kabataang paunang nagparehistro 
upang bumoto; karamihan sa mga ito ay naging 18 bago mismo ang Halalan ng 
Nobyembre 2020 na nagbigay-daan sa kanilang makalahok. 

Inaanyayahan ka naming ibahagi ang impormasyong ito sa mga kabataan at sa 
kanilang mga magulang. Mayroon tayong halimbawang paglalarawan na kasama sa 
Apendise A. 



Halimbawang pananalita: 

Alam mo bang maaaring paunang magparehistro upang bumoto ang sinumang 
16 o 17 taong gulang? Ibig sabihin nito ay kapag 18 taon ka na, awtomatiko ka 
nang nakarehistro upang bumoto. Paunang magparehistro upang bumoto online 
sa www.registertovote.ca.gov o tumawag sa (866) 430-VOTE [8683] upang 
humiling ng kard para sa pagpaparehistro ng botante ngayon! 

Bilang karagdagan sa halimbawang pananalita, mayroon din tayong mga Video ng 
“Paano gawin” sa ating channel sa YouTube. 

Mga Botanteng Dating Nabilanggo 

Nakikipagtulungan ang Tagapagrehistro ng mga Botante sa Kagawaran ng Probasyon 
ng County at sa Opisina ng Mga Serbisyo sa Muling Pagpasok upang magkaroon ng 
pagtutulungan sa paghahatid ng mga nakasulat at virtual na materyal upang bigyang 
kaalaman at impormasyon ang mga kasalukuyang sumasailalim sa proseso ng muling 
pagpasok patungkol sa kanilang mga karapatan sa pagboto. Nagsimula ang mga 
pagsisikap na iyon at magpapatuloy sa kabuuan ng tag-araw ng 2021. Pinaplano rin ng 
Tagapagrehistro ng mga Botante na magkaroon ng mga katulad na pagsisikap sa 
kabataan sa Bulwagang Pangkabataan at sa William F. James Ranch, pati na rin sa 
pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Bill Wilson Center.  

Inaanyayahan ka naming ibahagi ang halimbawang paglalarawang kasama sa Apendise B. 

Halimbawang pananalita: 

Alam mo bang kung nasa probasyon ka o dati kang nabilanggo ay kwalipikado 
ka na ngayong magparehistro at bumoto? Kung dati kang nahatulan sa krimen, 
maaaring kwalipikado ka pa ring bumoto: 
www.sccvote.org/voters_formerly_incarcerated o maaari kang direktang pumunta 
sa www.registertovote.ca.gov upang magparehistro online. 

Ang mga tagubilin kung paano kumpletuhin ang form ng Pagpaparehistro ng Botante, 
Patnubay sa Pagboto ng Bilanggo, at Sino ang Maaari o Hindi Maaaring 
Magparehistro upang Bumoto ay makikita sa aming website sa:  

www.sccvote.org/voters_formerly_incarcerated 

Bilang karagdagan sa halimbawang pananalita, mayroon din tayong video sa ating 
channel sa YouTube upang makatulong sa Pagpaparehistro ng Botante sa Mga 
Bilangguan ng County ng Santa Clara. Magagamit din ang video sa ibang mga wika. 

Programa Para sa Emerhensiyang Pagpapadala ng Balota 

Idinisenyo ang Programa Para sa Emerhensiyang Pagpapadala ng Balota para sa mga 
botanteng nasa ospital, nakabilanggo, nasa mga nursing home, o walang kakayahang 
makuha ang kanilang mga balota nang personal. Nagbibigay-daan ang programa sa 
mga botante na humiling ng balota ng hanggang pitong araw bago ang araw ng Halalan 
upang maipadala sa kanila sa pamamagitan ng koreo, o maihatid sa kanila ng ospital, 
kulungan, o nursing home sa loob ng pitong araw mismo bago ang araw ng Halalan.  

http://www.registertovote.ca.gov/
http://www.sccvote.org/voters_formerly_incarcerated
http://www.registertovote.ca.gov/
http://www.sccvote.org/voters_formerly_incarcerated


Halimbawang pananalita: 

Hindi mo ba makukuha ang iyong balota nang personal? Magagamit ang 
Programa Para sa Emerhensiyang Pagpapadala ng Balota upang matulungan 
ka. Makakakuha ng Aplikasyon para sa Emerhensiyang Pagpapadala ng Balota 
sa aming website sa: 
https://www.sccgov.org/sites/rov/VBM/Pages/Emergency-Ballot-Delivery-
Program.aspx 

Inaanyayahan ka naming ibahagi ang halimbawang paglalarawang kasama sa 
Apendise B. 

Narito ang isang link sa pakete para sa impormasyon ng programang ito: 
https://www.sccgov.org/sites/rov/VBM/Pages/Emergency-Ballot-Delivery-Program.aspx 

Bilang karagdagan sa halimbawang pananalita na maaari mong ipadala sa iyong mga 
nasasakupan, mayroon din kaming serye ng mga Video ng “Paano gawin” sa ating 
channel sa YouTube. 

Pakikipag-ugnayan sa mga Botanteng walang pirming address ng 
tirahan 

Para sa mga botanteng walang pirming address ng tirahan, may magagamit na impormasyon at 
mapagkukunan ang Tagapagrehistro ng mga Botante sa kung paano bumoto habang hindi 
nakatira sa isang pirming address ng tirahan. Makikita ang impormasyon sa:  
www.sccgov.org/sites/rov/Register/SpecialCircumstances/Pages/I-Do-Not-Have-a-Fixed-
Address.aspx 

Titiyakin din ng Tagapagrehistro ng mga Botante na kasama ang impormasyon sa mga 
materyal na ginawa para sa mga botanteng ito na gumagamit ng mga serbisyong panlipunan 
na ipinagkakaloob ng mga kasosyong ahensya sa kabuuan ng County, kabilang ang Opisina ng 
Sumusuporta sa Pabahay at Programa sa Pangangalagang Pangkalusugan para sa Walang 
Tirahan sa Valley. 

Mga mapagkukunan para sa mga botante: 

Programa sa Pangangalagang Pangkalusugan para sa Walang Tirahan sa Valley 
2101 Alexian Dr. Suite D 
San Jose, CA 95116 

Valley Health Center sa Home First Shelter 
2011 Little Orchard St 
San Jose, CA 95125 
Telepono: (408) 885-5000 · TTY: (408) 971-4068 

https://www.sccgov.org/sites/rov/VBM/Pages/Emergency-Ballot-Delivery-Program.aspx
https://www.sccgov.org/sites/rov/VBM/Pages/Emergency-Ballot-Delivery-Program.aspx
https://www.sccgov.org/sites/rov/VBM/Pages/Emergency-Ballot-Delivery-Program.aspx
http://www.sccgov.org/sites/rov/Register/SpecialCircumstances/Pages/I-Do-Not-Have-a-Fixed-Address.aspx
http://www.sccgov.org/sites/rov/Register/SpecialCircumstances/Pages/I-Do-Not-Have-a-Fixed-Address.aspx


Mga Video ng “Paano gawin” 

Gumawa ang Tagapagrehistro ng mga Botante ng maraming video na ibabahagi sa 
aming mga kasosyo, nasasakupan, empleyado, at mga tauhan. Mapapanood ang mga 
video sa Espanyol, Intsik, Tagalog, Koreano, Hapon, Khmer, Biyetnamis, Hindi, Punjabi, 
Tamil, Nepali, Gujarati, at Telugu. 

Mapapanood ang ating mga video sa ating channel sa YouTube: 
www.youtube.com/sccvote, at maibibigay kung hihilingin sa (408) 282-3008. 

Kasama sa mga video ang sumusunod: 

• Paano Magparehistro upang Makaboto
• Paano Dapat Bumoto sa Pamamagitan ng

Koreo
• Paano Bumoto nang Personal sa isang Sentro ng Pagboto
• Paano Bumoto gamit ang Balota ng Malayuang Madaling Magamit na 

Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo (Remote Access Vote by Mail o 
RAVBM)

• Paano Bumoto kung isa kang Militar o Nasa Ibang Bansa na Botante

http://www.youtube.com/sccvote
https://www.youtube.com/watch?v=5tZlFy8FrFk
https://www.youtube.com/watch?v=WqVTE2e77Bc
https://www.youtube.com/watch?v=WqVTE2e77Bc
https://www.youtube.com/watch?v=Xu6i_fKRLK0
https://www.youtube.com/watch?v=yriJm-DFLio
https://www.youtube.com/watch?v=yriJm-DFLio
https://www.youtube.com/watch?v=yriJm-DFLio


Social Media 

Sundan kami sa iyong mga account sa social media. May account ang Tagapagrehistro 
ng mga Botante sa Facebook, Instagram, Twitter, YouTube at Next Door.  

Narito ang ilan sa mga pinakamahusay na gawain para sa mga post sa social media: 
1. Banggitin ang Tagapagrehistro ng mga Botante sa iyong post @sccvote
2. I-tag ang iyong mga kaibigan at partner upang paramihin ang mga interaksyon.

Huwag mag-atubiling i-tag kami sa @sccvote at ire-retweet namin ang iyong
post, share, o link sa iyong post.

3. Idirekta ang mga botante sa aming website para makakuha ng higit pang
impormasyon www.sccvote.org/vra

http://www.sccvote.org/vra


Kalendaryo ng Mga Kaganapan ng Pakikipag-ugnayan 

Hulyo 2021 
7/1 Pakikipag-ugnayan - Cahill Park  
7/8 Pakikipag-ugnayan - Doerr Park  
7/12 Pakikipag-ugnayan - Capital Park  
7/14 Pakikipag-ugnayan - Coy Park 
7/16 Farmer’s Market 10-2* 
7/19 Pakikipag-ugnayan - Plata Arroyo Park  
7/20 Pakikipag-ugnayan - West Evergreen Park 
7/21 Pakikipag-ugnayan - Chris Hotts Park  
7/22 Pakikipag-ugnayan - Welch Park 
7/27 Pakikipag-ugnayan - Meadowfair Park  
7/28 Pakikipag-ugnayan - Hillview Park 
7/29 Pakikipag-ugnayan - Solari Park 
7/30 Farmer’s Market 10-2* 

Agosto 2021 
8/2 Pakikipag-ugnayan - Watson Park 
8/3 Pakikipag-ugnayan - Emma Prusch Park 
8/5 Pakikipag-ugnayan - Starbird Park 
8/6 Farmer’s Market* 
8/9 Pakikipag-ugnayan - Solari Park 
8/11 Pakikipag-ugnayan - Aborn Park 
8/12 Pakikipag-ugnayan - Bellvue Park 
8/17 Pakikipag-ugnayan - Vista Reach Park  
8/19 Pakikipag-ugnayan - Flickinger Park 
8/20 Farmer’s Market* 
8/23 Pakikipag-ugnayan - Mayfair Park 
8/24 Pulong - Nagpapayong Komite sa Accessibility ng Wika (Language 

Accessibility Advisory Committee o LAAC) 
8/25 Pakikipag-ugnayan - Plata Arroyo Park  
8/26 Pulong - Nagpapayong Komite sa Accessibility ng Pagboto (Voting 

Accessibility Advisory Committee o VAAC) 
8/26 Pakikipag-ugnayan - De Anza Park 

Ang lahat ng kaganapang pakikipag-ugnayan sa parke ay sa 
pakikipagtulungan sa mga Parke ng Viva at isasagawa sa kanya-kanyang 
mga petsa mula 6:00 p.m. – 8:30 p.m. Makakakita ng higit pang 
impormasyon sa kanilang website sa:  
https://www.sanjoseca.gov/home/showpublisheddocument/74198 

https://www.sanjoseca.gov/home/showpublisheddocument/74198


*Isasagawa ang Farmers Market sa Distrito ng SOFA – South First Street
sa pagitan ng San Salvador Street at William Street tuwing Biyernes
hanggang Disyembre 17 mula 10 nang umaga hanggang 2 nang hapon.
Kasabay ito ng sjdowntown.com

Kalendaryo ng Mga Forum para sa Komento sa Lokal na Batas sa 
mga Karapatan ng Botante 

Ang mga Forum para sa Komento ay bukas na mga pulong na nagbibigay-
daan sa mga botante at mga miyembro ng komunidad ng pagkakataon na 
magkaloob ng komento, humimok ng ugnayan ng bayan, at masangkot sa 
paglahok ng botante sa County ng Santa Clara. Gagana ang demokrasya 
kapag naririnig ang boses ng lahat. 

Isasagawa ang mga forum para sa komento sa lahat ng wikang nakalista 
sa ibaba. Mangyaring huwag mag-atubiling gamitin ang aming mga 
larawan sa social media upang ibahagi ang impormasyong ito sa iyong 
komunidad. Mangyaring pumunta sa www.sccvote.org/vra para sa link ng 
zoom sa bawat nakaiskedyul na pulong. 

Mga Petsa ng Forum para 
sa Komento 

Hul 20 Ingles  
Hul 27 Espanyol 
Ago 3 Intsik 
Ago 10 Tagalog 
Ago 17 Hapon 
Ago 24 Koreano 
Ago 31 Khmer  
Set 7 Biyetnamis
Set 21 Punjabi 
Set 28 Hindi 

http://www.sccvote.org/vra


Pambulsang Patnubay sa Pagpaparehistro ng Botante 
Mangyaring pumunta sa: 
https://www.sccgov.org/sites/rov/Register/Documents/Guide_to_Register_to_Vote.pdf 
upang mag-download at maglimbag ng mga kopya ng aming Pambulsang Patnubay sa 
Pagpaparehistro ng Botante.  

Pagboto Habang Nakabilanggo 
Mangyaring pumunta sa: www.sccvote.org/vra upang i-
download ang dokumento ng impormasyon para sa Pagboto 
Habang Nakabilanggo. 

https://www.sccgov.org/sites/rov/Register/Documents/Guide_to_Register_to_Vote.pdf
http://www.sccvote.org/vra


APENDISE A 
Mga Magagamit na Larawan at Post sa Social Media 

Paunang Pagpaparehistro 



APENDISE B 
Mga Magagamit na Larawan at Post sa Social Media 

Dating Nabilanggo 

Programa Para sa Emerhensiyang Pagpapadala ng Balota 

Makipag-ugnayan sa amin ngayon: 
County of Santa Clara Registrar of Voters  
Public and Legislative Affairs Division 
1555 Berger Drive, Building 2  
San Jose, CA 95112 
Linya ng Media: (408) 282-3008 
E-mail ng media: rov.media@rov.sccgov.org
Website: www.sccvote.org/vra

mailto:rov.media@rov.sccgov.org

