
Tulong sa Wika para sa mga 
Botante ng Bayan ng San Mateo

Bago ang Araw ng Halalan

Lahat ng kailangan mong malaman upang bumoto sa Marso 2020 sa wikang Espanyol,Intsik,Koreano,o 
sa Filipino/Tagalog.

Makakakuha ka ng mga 
isinalin na materyales 
upang matulungan kang 
maghanda.

Kung mas gusto mong bumoto sa wikang 
Espanyol o Intsik, magagamit ang mga salin na 
bersyon ng lahat ng mga materyales sa halalan. 
Kasama dito ang balota at ang mga gabay sa 
impormasyon ng estado at lokal na botante, na 
matatanggap mo sa koreo bago ang Araw ng 
Halalan at maglalaman ng mga  impormasyong 
makakatulong tungkol sa mga kandidato at sa 
mga hakbang sa balota. Kung ang balota at ang 
mga gabay ng botante na natanggap mo bago 
ang Araw ng Halalan ay nasa Ingles,tawagan 
ang tanggapan ng halalan at humingi ng mga 
materyal na isalin.

Kung mas gusto mong bumoto sa wikang 
Korean o Filipino/Tagalog, maaaring tumawag 
sa linya ng tulong ng wika ng tanggapan ng 
bayan (888-762-8683) upang tanungin kung 
ang isang isinalin na balota na”facsimile’’ ay 
maipadala sa iyo. Anumang mga magagamit na 
materyales ay ipapadala sa iyo ng libre. (Ang 
isang “facsimile” na balota ay isang isinalin na 
sanggunian na kopya ng balota na magagamit 
sa mga piling lugar upang matulungan kang 
maunawaan ang iyong balota sa Ingles. Hindi 
ka maaaring bumoto dito.)

55 Columbus Avenue, San Francisco, CA 94111  |  T (415) 896-1701  |  www.advancingjustice-alc.org

TAGALOG

Maiikling tip!

Kung kayo ay boboto sa personal
Palaging itanong sa kinatawan sa inyong 
presinto o center ng pagboto kung ano-
anong dokumento ang mayroon sila sa 
wikang gusto ninyo. At, itanong din kung 
may kinatawang nagsasalita ng inyong wika.

Kung boboto kayo sa pamamagitan 
ng koreo 
Tawagan ang inyong tanggapan ng eleksyon 
at itanong kung ano-anong nakasaling 
dokument ang pwede nilang ipadala sa inyo 
bago ang Araw ng Eleksyon. Dapat maibigay 
ang lahat nang libre.

Kung bumoto ka sa isang tao sa isang  
vote center

Maaari kang makahanap ng mga 
isinalin na balota.

Kung mas gusto mo ang wika ay 
Espanyol o Intsik makakahanap ka ng 

mga balota na isinalin.

KunKung mas gusto mo ang iyong wika ay Korean o 
Filipino / Tagalog maaari kang makahanap ng isinalin 
na “facsimile” na balota na sumasalamin sa balota ng 
wikang Ingles na iboboto mo.

Bal Kung mayroong naisaling “facsimile” na balota, maghanap 
ka ng binder na may mga  kopya na dadalhin mo sa botohan 
na magiging gabay mo. Hilingin sa kawani na tulungan kang 
makahanap ng facsimile ballot na tama para sa iyo. 

Pwede kayong humingi ng tulong 
sa pagsasalita habang bumoboto.

Kung may mga bilinggwal na kinatawan 
sa presinto o center ng pagboto, 

dapat ay nakasuot sila ng badge, ribbon, o sticker na 
nagsasabi kung ano-anong wika ang alam nila.

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


