Boto 101

Panghalalang Impormasyon para sa Bagong Botante

Sinong kwalipikadong bumoto?
May kaunting pagkakaiba sa tuntunin ang bawat estado tungkol sa taong kwalipikadong bumoto. Kadalasan, dapat kang:
Mamamayan ng Estados Unidos
Residente ng komunidad kung saan mo gusto bumoto (minsan para sa maikling panahon)
Kahit papaano 18-taong gulang (sa ilang komunidad, makakarehistro at boto ang mga taong mas bata pa
sa 18 sa tiyak na lokal o pangunahing halalan)
Sa ilang estado, maaaring maging diskwalipikado sa pagboto ang mga indibidwal dahil sa hatol na krimen, panghukumang
pasya, o ibang proseso. Makipag-ugnayan sa iyong pang-estado o lokal na opisyal sa halalan para sa mga tanong tungkol sa
iyong pagiging kwalipikadong bumoto. Para mahanap ang iyong lokal na panghalalang opisyal, pumunta sa www.vote.gov.

Boto sa 1-2-3

Magrehisto para bumoto
Kinakailangan ng karamihan ng estado na magrehistro ang mga botante bago bumoto. Hanapin ang
impormasyon ng iyong estado, kasama ang huling araw ng pagrehistro, sa www.eac.gov/vote.
Online – Nag-aalok ang ilang estado ng pagrehistro ng botante sa online, o binibigyan kayo ng pagkakataong tingnan
ang kalagayan ng iyong rehistrasyon sa online. Hanapin ang impormasyon ng iyong estado sa www.eac.gov/vote.
-oSa personal – Makakarehistro ka sa personal sa iyong lokal na opisina ng panghalalang opisyal.
-oSa koreo – Makakapirma at sauli ka ng pangbotanteng registration form sa koreo. Hanapin ang pang-estadong
ispesipikong tagubilin at ang pangbotanteng registration form nakasulat sa 21-wika dito:
www.eac.gov/voters/national- mail-voter-registration-form.

Mabalitaan
Ang mga opisyal ng estado ant lokal na halalan ay ang pinakapagkakatiwalaang
pinanggagalingan ng opisyal na pambotong impormasyon. Ang iyong lokal na opisyal ay
makakaberipika ng iyong pangrehistrong kalagayan at magbibigay ng impormasyon tungkol
kailan at saan ka makakaboto. Ang iyong lokal na panghalalang opisyal ay maaari ring magbigay
sa iyo ng halimbawang balota o ibang impormasyon tungkol sa opisina o problema sa inyong
balota.
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Bumoto!
Bumoto sa personal
Hanapin ang iyong nakatakdang lokasyon ng botohan.
Alamin ang oras na bukas ang botohan sa iyong estado.
Siguraduhing nasa iyo ang lahat ng kailangan.
Pagdating sa lugar ng botohan:
Makipag-usap sa isang trabahador ng botohan na titiyakin kung kwalipikado kang makatanggap ng balota. Sa
ilang estado, maaaring kailanganin kang magpakita ng pang-gobyernong ID na may litrato bago ka bigyan ng
balota.
Bibigyan ka ng balota kung saan ka makakapili ng iyong kandidato. Kung magkamali ka sa iyong balota,
makakahingi ka ng kapalit na balota. Pagkatapos mong markahin ang iyong balota, ihuhulog mo na ang
iyong balota. Sa oras na nahulog na ang iyong balota, nakatala na ang iyong boto.

Bumoto sa koreo
Depende sa iyong estado, maaaring kwalipikado kang makatanggap ng balota sa koreo.
Kausapin ang iyong lokal na panghalalang opisyal upang alamin kung paano makatanggap ng
balota sa koreo, kailan, at saan isasauli ang iyong balota, at kung paano subaybayan ang
iyong balota sa koreo.

Pamamaraan
Sa pagboto sa personal, o sa koreo, makakahingi ka ng tulong kapag ikaw ay bumoto. May ilang hurisdiksyon na
nagbibigay ng balota at ibang pangbotong materyales sa ibang wika bukod pa sa Ingles.

Paano ka makakatulong?
Makakatulong ang bawat botanteng siguraduhing patas, tama, at ligtas ang halalan. Ito ang mga paraan para makatulong:
Magrehistro sa pagboto sa panahong kwalipikado ka na.
Gawing pangkasalukuyan ang iyong pangbotanteng impormasyon. Balitaan ang iyong lokal na panghalalang
opisyal kung nagbago ang iyong pangalan, address, o ang partidang nauugnay.
Beripikahin ang impormasyon tungkol sa proseso ng pagboto mula sa maaasahang pinagmulan ng impormasyon.
Panghuli, ang pinakamainam na paraan para makatulong ay ang pagsali sa pagiging trabahador sa botohan. Umaasa ang halalan
sa libo-libong taong katulad mong naglilingkod sa komunidad. Kontakin ang iyong lokal na panghalalang opisyal para makaalam pa
tungkol sa mga pagkakataong makakapaglingkod ka sa iyong komunidad. Alamin ang impormasyon ng iyong estado dito:
https://www.eac.gov/help-america-vote.
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