
Pwede ba Akong Bumoto sa Eleksyong Ito? Paano Ako Magsisimula?

Para makaboto sa isang eleksyon, kailangan muna 
ninyong magparehistro para makaboto! Pwede kayong 
magparehistro para makaboto kung kayo ay:

• isang mamamayan ng U.S.;

• isang residente ng California;

• magiging 18 taong gulang o mas matanda sa Araw ng 
Eleksyon;

• hindi kasalukuyang nakakulong o naka-parole dahil 
nahatulan kayo para sa isang krimen; at

• hindi itinuturing ng hukuman bilang “hindi sapat ang 
kakayahan ng pag-iisip.”

Paano Ako Makapagrehistro Upang Bumoto?

Ang huling araw ay Martes, Pebrero 18, 2020. Maaari kang 
magrehistro.

• online sa www.registertovote.ca.gov;

• sa DMV, tanggapan ng koreo, aklatan, o sa tanggapan ng 
halalan sa inyong bayan;o

• sa pamamagitan ng pagtawag sa (800) 345-VOTE (8683) 
at humingi ng isang form sa pagrerehistro ng botante, 
na dapat ay nasa koreo na sa ika-18 ng Pebrero (hindi 
kailangan ng tatak!).

Paano Kung Makaligtaan Ko Ang Huling Araw Ng 
Rehistrasyon ng Botante?

Walang problema! Maaari ka paring gumamit ng “parehong 
araw na pagpaparehistro ng botante’’ upang magrehistro 
at bumoto sa anumang vote center sa bayan ng San Mateo. 
Makakakuha ka ng isang form sa pagpaparehistro ng 
botante at balota na dapat ay agad makumpleto. Sinabi 
nito na ang pagrehistro ng huling araw ay titiyakin na 
makakatanggap ka ng isang balota sa koreo, bago ang 
Araw ng Halalan kasama ang mga mapakikinabangang 
materyales tungkol sa kung ano ang nasa balota.

 

Peb. 19 –  
Peb. 21  
(3 lokasyon)

• Redwood City Assessor-County 
Clerk-Recorder Office  
555 County Center

• San Mateo Elections Office 
40 Tower Road

• South San Francisco Main Library 
840 West Orange Avenue

• Mobile Vote Center Upon Request

Peb. 22 –  
Peb. 28 

(9 lokasyon)

• Redwood City Assessor-County 
Clerk-Recorder Office 
555 County Center

• San Mateo Elections Office  
40 Tower Road

• South San Francisco Main Library 
840 West Orange Avenue

• Daly City City Hall 
333 90th Street

• East Palo Alto YMCA, City Room 
550 Bell Street

• Half Moon Bay Emergency 
Operations Center 
537 Kelly Avenue

• Redwood City Fair Oaks 
Community Center  
2600 Middlefield Road

• San Bruno Senior Center  
1555 Crystal Springs Rd

• San Mateo Mid-Peninsula Boys & 
Girls Club, Teen Center  
200 North Quebec Street

• Mobile Vote Center Upon Request

Peb. 29 –  
Marso 3 

(42 lokasyon)

Pumunta sa alinmang vote center 
upang magparehistro at bumoto. 
Lahat ng mga vote centers ay bukas!

Hanapin ang buong listahan ng mga 
lokasyon dito: www.smcacre.org/
vote-center-locations
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Mas Madali Ang Pagboto Ngayon Sa Iyong Bayan!

Ang mga rehistradong botante ay kaagad na 
makakatanggap ng isang balota sa koreo na may mga 
tagubilin sa tatlong paraan upang bumoto:

1. Ibalik ang iyong balota sa pamamagitan ng koreo — 
hindi kailangan ng tatak!

2. Ihulog ito sa isang Vote center o isa sa maraming mga 
opisyal na ballot “drop box” na matatagpuan sa buong 
bayan - muli,hindi kailangan na tatak!

3. Bumoto sa personal sa isang “Vote center,” na kung 
saan ay tulad ng isang malakihang, buong serbisyong 
lugar ng botohan.

Ano ang isang vote center at ano ang mga benepisyo 
na inaalok nila?

Papalitan ng mga Vote centers ang mga lugar ng botohan. 
Sa isang vote center, narito ang mga benepisyo:

• Maagang pagboto — Ang mga vote centerhan ay 
nakabukas 3,10, o 28 araw bago ang Araw ng Halalan.

• Kakayahang umangkop sa lokasyon — Maaari kang 
bumoto sa alinmang vote center sa inyong bayan, hindi 
lamang ang pinakamalapit sa iyong tahanan.

• Parehong araw na pagpaparehistro ng botante — 
Magrehistro at bumoto sa parehong araw sa alinmang 
vote center, kahit na matapos ang huling araw ng 
pagpaparehistro ng botante. 

• Suporta — Ang mga vote center ay nag-aalok ng tulong 
sa pagsalin ng wika at ang maramihang magagamit na 
mga makina sa pagboto.
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Ako ay isang “No Party Preference” na Botante. Paano Ako Boboto para sa isang Kandidato 
ng pagkapangulo? 

Ang default na balota para sa mga botante ng No Party 
Preference (NPP) ay walang mga kandidato sa pagkapangulo 
dito. Kailangang gumawa ng mga karagdagang hakbang 
ang mga botante ng NPP upang maghain ng isang boto sa 
pangunahing pagkapangulo. 

Upang bumoto sa mga Amerikano Independent, 
Demokratiko, at Libertarian Party primaries:

• Dapat ay nakatanggap ka ng isang postkard na 
nagtatanong kung nais mong humiling ng isang 
balota para sa isa sa mga partido na nagpapahintulot 
sa mga botante ng NPP na lumahok sa kanilang mga 
primaries. Maaari ka ring tumawag, mag-email, o 
mag-fax sa tanggapan sa halalan ng inyong bayan na 
may kahilingan na ito. Kung nakatanggap ka na ng 
isang boto sa pamamagitan ng koreo nang walang mga 

kandidato sa pagkapangulo, dalhin mo lamang ang 
iyong balota ng vote-by-mail sa anumang vote center 
at palitan ito ng isang balota na may mga nakasaad na 
kandidato ng pagkapangulo. 

Upang bumoto sa Green, Peace and Freedom, and 
Republican Party primaries: 

• Dapat kang magparehistro muli upang bumoto 
at pumili ng isa sa tatlong mga partido at nang 
makatanggap ng isang balota na may mga kandidato 
sa pagkapangulo. Kung lumipas na ang huling araw ng 
pagpaparehistro, maaari mong gamitin ang parehong 
araw na pagpaparehistro ng botante sa pamamagitan 
ng Araw ng Halalan sa anumang Vote center. Maaari 
kang magrehistro muli pagkatapos ng halalan upang 
lumipat sa No Party Preference (Walang kagustuhan sa 
Partido). 

Paano Kung Hindi Ko Alam Kung Nakarehistro na Akong Bumoto?

Tingnan online para makita kung kayo ay nakarehistro sa voterstatus.sos.ca.gov. O kaya naman, pwede kayong magparehistro ulit. 
Kailangan ay palagi kayong magparehistro ka ulit kung binago ninyo ang inyong pangalan, adres, o politikal na partido.arty.

Kailangan Ko bang Pumili ng Partidong Politikal?

Hindi. Kung gusto ninyong maging independiyente, pwede kayong magparehistro sa “No Party Preference” o iwanang blangko 
ang seksyong iyon. Mag-ingat! Ang pagpaparehistro sa American Independent Party ay hindi pareho sa pagpaparehistro bilang 
isang independiyente.

Kung kayo ay nagparehistro kamakailan o muling nagparehistro para makaboto sa DMV, ang pinili ninyong partido ay 
maaaring nagbago nang hindi sinasadya. Gamitin ang voterstatus.sos.ca.gov para matiyak ang preperensyang ito at 
magparehistro ulit kung mali ito.

https://voterstatus.sos.ca.gov/
https://voterstatus.sos.ca.gov/


Maaari ba akong bumoto gamit ang ibang mga Wika Maliban sa Ingles? 

Oo! Kung mas gusto mong bumoto sa wikang Intsik o 
Espanyol:

• Ang lahat ng materyales sa halalan ay mayroon sa 
iyong wika. Kasama dito ang iyong aktwal na balota at 
gabay sa impormasyon ng botante na natanggap mo 
bago ang Araw ng Halalan. Kung nakatanggap ka ng 
mga materyales sa koreo sa wiking Ingles, tawagan ang 
tanggapan ng halalan sa 888-SMC-VOTE (888-762-8683) at 
hilingin sa kanila na ipadala sa iyo ang isinalin na mga 
bersyon.

• Dapat ay mayroong mga manggagawa sa botohan 
na tutulungan ka sa alinmang vote center na iyong 
pupuntahan.

Kung mas gusto mong bumoto sa wikang Koreano o 
Filipino/Tagalog:

• Maaari kang magkaroon ng access sa isang ‘’facsimile 
ballot, (kopya ng balota)’’ na isinalin na kopya ng 

reperensiya ng iyong balota na maaari mong gamitin 
upang makatulong at maunawaan ang iyong balota 
sa Ingles. Kapag boboto sa personal, ang mga kopy 
ang balota sa mga wikang ito ay maaaring makukuha 
sa isang bigkis sa istasyon ng pagpasok na maari 
mong kunin upang iyong madala sa botohan. Ang 
mga botante  sa pamamagitan ng koreo, ay maaaring 
humiling ng isang kopya ng balota na maipadala sa 
kanila nang mas maaga. Tawagan ang tanggapan ng 
halalan sa 650-312-5222 para sa karagdagang mga 
impormasyon.

• Maaaring mayroong malalapitan na mga bilinggwal na 
mga maggagawa sa botohan na makakatulong sayo 
sa mga vote centers. Maghanap para sa mga isinalin 
na karatula na nagsasabi kung anong mga wika ang 
sinasalita ng mga manggagawa sa botohan sa bawat 
vote center.
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Paano Kung Makaranas Ako Ng 
Mga Problema Sa Isang Vote 
center?

Huwag Sumuko! Hilingin na gamitin ang parehong 
araw ng pagpaparehistro ng botante upang muling 
magparehistro at bumoto,o,tumawag sa hotline na 
proteksyon ng botante sa Halalan.

• 866-OUR-VOTE (866-687-8683) para sa tulong sa 
Ingles.

• 888-API-VOTE (888-274-8683) para sa tulong sa  
English, Mandarin, Cantonese, Vietnamese, 
Korean, Bengali, Urdu, Hindi, atTagalog.

• 888-Ve-Y-Vota (888-839-8682) NALEO Educational 
Fund toll-free bilingual Ingles-Espanyol hotline.

Paano Ako Bumoto sa isang Vote Center?

Maaari kang bumoto sa alinmang vote center sa inyong 
bayan. Makatanggap ka ng impormasyon tungkol sa mga 
lokasyon ng vote center at oras sa pamamagitan ng koreo, 
o maaari mong suriin ang ang halalan ng inyong bayan sa 
website: www.smcacre.org/vote-center-locations. Pumunta 
sa anumang vote center at ibigay ang iyong pangalan 
at address ng mga manggagawa sa botohan upang 
makatanggap ng isang balota.

Kung mas gusto mo ang pagboto sa wikang Intsik, 
Espanyol, Koreano, o  Filipino/Tagalog, tanungin kung 
mayroon silang anumang mga materyales sa wikang 
iyon at kung mayroong mga manggagawa sa vote center 
na nagsasalita ng wikang iyon.

Kailangan ko Bang Ipakita ang ID ko Kapag 
Bumoboto?

Sa halos lahat ng pagkakataon, hindi. Kailangan 
lang ninyong magpakita ng mga dokumento kung 
kayo ay bumoboto sa unang pagkakataon at kung 
hindi ninyo isinama ang numero ng inyong lisensya 
sa pagmamaneho, numero ng ID ng estado, O Social 
Security Number kapag nagparehistro kayo para 
bumoto. Sa sitwasyong ito, maraming dokumento ang 
tatanggapin. Tumawag nang maaga sa inyong tanggapan 
ng eleksyon kung nag-aalala kayo.

Pwede ba Akong Magsama para Matulungan Akong 
Bumoto?

Oo. Pinapayagan kayong magsama ng hanggang 
dalawang tao sa inyong presinto para matulungan 
kang bumoto, basta’t hindi sila kumakatawan sa inyong 
employer o unyon. Magsama ng kamag-anak o kaibigan.

https://www.smcacre.org/vote-center-locations

