
Tulong sa Wika para sa mga 
Botante Bayan ng Santa Clara

Mga Patnubay!

Kung bumoto ka ng personal
Palaging tanungin ang mga kawani sa iyong 
vote center kung anong mga materyales na 
magagamit sa wikang gusto mo. At tanungin 
kung may sinumang kawani ang nagsasalita 
ng iyong wika.

Kung bumoto ka sa pamamagitan  
ng koreo 
Tawagan ang iyong tanggapan ng halalan 
at tanungin kung ano ang mga isinalin na 
materyales na maipadala sa iyo bago ang 
halalan. Ang lahat ay dapat ibigay nang 
walang bayad.

Bago ang Araw ng Halalan Kung bumoto ka nang personal sa 
isang vote center

Maaari mong gamitin ang mga materyales sa 
pagboto na isinalin, kasama ang mga balota.

Makakakita ka ng mga balota, materyales sa 
parehong araw ng pagpaparehistro ng botante 
,at mga palatandaan sa wikang Espanyol, 
Intsik, Vietnamese, Filipino/Tagalog, Koreano, 
Cambodian/Khmer, Hapon, at Hindi.

Lahat ng kailangan mong malaman upang bumoto sa Marso 2020 sa wikang Espanyol, 
Intsik,Vietnamese,Filipino/Tagalog,Koreano,Cambodian/Khmer,Hapon,at Hindi

Maaari kang gumamit ng tulong sa pandiwang.

Pinapayagan kang magdala ng hanggang 
sa dalawang tao upang matulungan kang 
bumoto hanggat ang mga taong ito ay hindi 
kumakatawan sa iyong amo o unyon. Dalhin ang 
miyembro ng pamilya o isang kaibigan!

Kung mayroong mga bilingguwal na mga 
manggagawa sa botohan sa iyong vote 
center,dapat silang magsuot ng tanda, laso,o 
sticker na nagsasabi kung anong mga wika ang 
kanilang sinasalita.

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

Kung mas gusto mong bumoto sa wikang 
Espanyol, Intsik, Vietnamese, o Filipino/Tagalog, 
ang mga salin na bersyon ng lahat  ng mga 
materyales sa halalan ay magagamit. Kasama 
dito ang iyong balota at ang mga gabay sa 
impormasyon ng estado at lokal na botante, 
na kung saan ay makukuha 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 (866-
430-8683) at hilingin sa mga materyal na isinalin. 

Kung mas gusto mong bumoto sa wikang 
Koreano,Cambodian/Khmer, Hapon  o Hindi, 
maaari kang humiling ng isang balota na isinalin 
na vote-by-mail. Kung ang balota na natanggap 
mo bago ang Araw ng Halalan ay nasa wikang 
Ingles, tawagan ang tanggapan ng halalan (866-
430-8683) upang humiling ng isang balota na 
isinalin.

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

TAGALOG


