MGA SOLUSYON SA PAGBOTO PARA SA LAHAT
NG MGA TAO
MGA MADALAS ITANONG SA
PAGBOTO SA PAMAMAGITAN NG KOREO
BAKIT KAILANGAN ANG PAGBABAGO?
Para gawing mas mahusay na napupuntahan at maginhawa ang iyong karanasan sa pagboto. Ang balota (mga balota) ay
mas madaling basahin at madali ang pagmarka ng iyong mga pinili. Ang Pangkalahatang Halalan ng Ika-6 ng
Nobyembre, 2018 ang unang halalan kung saan ang mga botante ay nakatanggap ng bagong materyales ng Pagboto sa
Pamamagitan ng Koreo (VBM).

ANO ANG BAGONG ITSURA NG BALOTA NG VBM?
Kasama ng mga materyales ng VBM ang buong mukhang mga kard ng balota na
naglalaman ng lahat ng kailangang impormasyon sa pagboto. Depende sa laki ng
halalan at bilang ng labanan sa balota, ang pakete ng VBM ay maaring maglaman ng
maraming bilang na mga kard na may mga labanan sa harap at likuran (tingnan ang
halimbawa sa kanan).
Kung ikaw ay humiling ng mga materyales ng halalan sa isang wika na iba sa
Ingles, ikaw ay tatanggap ng isang balota ng VBM sa wikang hiniling mo kasama
ang isang kopya sa Ingles para makatulong sa iyong pagboto.

ILANG SELYO ANG KAILANGAN KO PARA IPAKOREO ANG AKING BALOTA SA PAMAMAGITAN
NG SERBISYO POSTAL NG U.S. (USPS)?
Wala. Ang koreo ay bayad na para sa lahat ng botante ng Pagboto sa
Pamamagitan ng Koreo sa County ng Los Angeles.

Opisyal na Balota
Pagmarka sa inyong balota

1 of 2

Mga Tagubilin

Mga Labanan
Isinusulat-Lamang Na Kandidato

U.S.
Postage
Paid

Sobre ng
Pagbabalik
Bubuksan lamang ng Lupon ng Kambas.
Ang balota ay dapat ibalik o may tatak
koreo sa araw o bago ang Araw ng Halalan.
Ang isang balota na ipinakoreo ay dapat
matanggap ng tanggapan ng halalan na
hindi lalampas ng 3 araw matapos ang
Araw ng Halalan.
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BABALA: Ang pagboto ng dalawang beses sa
kaparehong halalan ay isang krimen.

PAANO KO IBABALIK ANG AKING BALOTA NG VBM?
Maari mong ibalik ang iyong balota ng VBM sa pamamagitan ng USPS, ihulog lamang ito sa hulugan ng sulat,
walang kailangang selyo. Kung nais mo na dalhin ito diretso sa amin, maaari mo itong ihulog sa alinmang
lokasyon ng Hulugan ng Balota o sa alinmang lugar ng botohan sa Araw ng Halalan. Sa anumang paraan ng iyong
pagbabalik nito, huwag kalimutang lagdaan at petsahan ang iyong sobre ng pagbabalik.

KAILAN SIMULANG IPA-KOREO ANG MGA BALOTA NG VBM?
Sinisimulan naming ipa-koreo ang mga balota ng VBM 29 na araw bago ang Araw ng Halalan. Ang mga botante na
nakarehistro bilang Permanenteng VBM ay mag-uumpisang tumanggap ng kanilang balota ilang araw matapos ang
pagpapa-koreo. Ang mga minsanang paghiling ay ipo-proseso araw-araw at dapat na matanggap ilang araw
matapos ng paghiling.

ANO ANG KAILANGAN KO PARA PUNUIN ANG BALOTA NG VBM?
Ang balota ng VBM ay kinakailangang punuin ng itim o asul na tinta.

ANO ANG ITSURA NG BAGONG SOBRE NG VBM?
Kasama ng mga sobre ng VBM na ipinalabas mula sa tanggapan ng County ng Los Angeles ang mga sumusunod na
paunawa sa harap ng sobre: Opisyal na Koreo ng Halalan na Awtorisado ng Serbisyo Postal ng U.S. Bilang karagdagan,
makikita mo ang selyo ng County sa bawat sobre. Para sa mga katanungan o alalahanin tungkol sa VBM, mangyaring
tumawag sa 1-800-815-2666, opsyon 2.
Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang LAvote.net
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KAILANGAN KO BANG ISAULI LAHAT NG MGA KARD NG BALOTA NG AKING MGA PINILI
PARA MABILANG?
Hinihimok naming ibalik mo ang lahat ng mga kard ng balota. Gayunpaman, ang hindi pagbabalik ng lahat ng kard ng
balota ay hindi makakaapekto sa mga kard na ipinadala mo pabalik.

ANO ANG KAILANGAN KONG GAWIN KUNG NASIRA O NAIWALA KO ANG AKING KARD NG
BALOTA NG VBM?
Kung nasira o naiwala mo ang isa o higit pa sa iyong mga kard ng balota, makakahiling ka ng pamalit na
materyales hanggang 7 araw bago ang Araw ng Halalalan. Kung ang isang pamalit ay hiniling, kami ay
magpapadala ng panibagong pakete ng VBM. Kung ito ay kulang sa 7 araw bago ang Araw ng Halalan,
mangyaring tumawag sa aming tanggapan sa (800) 815-2666, opsyon 2.

PAANO AKO HIHILING NG ISANG BALOTA NG VBM?
Makakahiling ka ng isang balota ng VBM online sa LAvote.net o sa pagpuno at pagbabalik ng panlikod na pabalat
ng buklet ng halimbawang balota sa tanggapan ng Tagapagrehistro ng County ng Los Angeles.

PAANO AKO HIHILING NG ISANG BALOTA NG VBM SA ISANG WIKA NA IBA SA
INGLES?
Tumawag sa seksyon ng serbisyo ng iba't-ibang wika ng Tagapagrehistro ng County ng Los Angeles sa
(800) 815-2666, opsyon 3 para humiling ng materyales ng halalan sa ibang wika.

ANO ANG DAPAT KONG GAWIN SA AKING UNANG SET NG MATERYALES NG
VBM KUNG AKO AY HUMILING NG PANIBAGONG SET?
Isulat ang "void" sa lahat ng lumang materyales at itapon ito.

ANO ANG MANGYAYARI KUNG ANG PIRMA SA SOBRE NG PAGBABALIK AY
WALA O HINDI TUMUGMA SA NAKATALANG REKORD?
Ang tanggapan ng Tagapagrehistro ng County ng Los Angeles ay magpapakoreo ng isang porma ng
Panunumpa ng Hindi Pinirmahang Balota para iyong punuan at pirmahan. Mayroon kang hanggang 8 araw
matapos ang Araw ng Halalan para ibalik ang pormang ito sa aming tanggapan para maibilang ang iyong
balota.

MAARI KO BANG SUBAYBAYAN ANG AKING BALOTA NG VBM?
Oo, gaya ng kasalukuyang proseso ng VBM, masusubaybayan ng mga botante ang kanilang balota online
sa LAvote.net.

SAAN KO MATUTUTUNAN ANG MGA KARAGDAGAN TUNGKOL SA BAGONG
KARANASAN SA VBM?
Bisitahin ang VSAP.lavote.net upang matutunan ang karagdagang pagsasaliksik at disenyo na
patungo sa bagong karanasan ngVBM.

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang LAvote.net

