Gagawing Moderno ng County ng LA
ang Karanasan sa Pagboto sa 2020
Ang kasalukuyang karanasan sa pagboto sa County ng LA ay lipas na sa panahon at kailangan ng kritikal
na gawing makabago. Ang mga botante ay dapat na makaboto kung kailan, kung saan at kung paano sa
kanilang kagustuhan. Ang bagong sistema ng pagboto sa ilalim ng Mga Solusyon sa Pagboto para sa Lahat
ng mga Tao ay isang mahalagang hakbang upang tuparin ang mga layuning ito.

KASALUKUYAN LABAN SA HINAHARAP
Karaasan

Inka
Vote

Limitadong Karanasan
sa Pagboto

Magagamit ng
Sinumang Botante

1 Araw Lamang
para Bumoto

11 Araw para Bumoto

Mga Lugar ng Botohan

Mga Sentro ng
Pagboto

Ang kagamitang pamboto ay lipas
na sa panahon at mahirap gamitin
ng maraming botante; limitado sa
1 kagamitan kada lokasyon

County ng LA

*Magagamit ang datos ng mga
Elektronikong Listahan ng Botohan
(ePollbooks) sa tunay na oras at
magpapahintulot ng kaparehong araw
na rehistrasyon

Ang papel na listahan ay nililimbag
ng maaga at madalas na kailangan
ng karagdagang paglimbag

MAAGANG PAGBOTO

Ang mga botante ay makakaboto sa
alinmang sentro ng pagboto sa lahat
ng dako ng County na may ganap na
mga serbisyo ng wika at pinalawak na
paggamit

Ang maagang pagboto ay maari
lamang sa limitadong bilang ng
lokasyon sa County

Ganap na magagamit na
kagamitang pamboto sa lahat
ng sentro ng pagboto

Ang mga botante ay maaari lamang
bumoto sa isang lokasyon sa isang
araw sa pagitan ng ika-7 ng umaga
at ika-8 ng gabi

Ang pagboto ay maaari sa 11 araw
sa mga sentro ng pagboto sa lahat
ng dako ng County

11

ARAW

*Ang bagong modelo ng pagboto ay ilalayo tayo sa paggamit ng pinaunang-nilimbag na
papel na listahan at sa halip nito ay magkakaloob ng nasa tunay na oras na paggamit ng buong
database ng botante sa lahat ng lugar ng botohan na gagawing madali ang kaparehong-araw na
rehistrasyon ng botante.
Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang VSAP.lavote.net

