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Bilang pagsunod sa pederal at lokal na batas, and Opisina ng Klerk ng Lunsod – Sangay
ng Halalan ay nagkakaloob ng mga serbisyo sa mga botanteng nangangailangan ng
tulong sa Armenian, Intsik, Farsi, Hindi, Hapon, Khmer, Koreano, Russian, Español,
Tagalog, Thai, at Biyetnamis. Kabilang sa mga serbisyong ito ang hotline sa telepono para
sa tulong sa iba't-ibang wika, mga isinalin na materyales ng halalan, at tulong sa iba'tibang wika sa mga inasintang lugar ng botohan.
Upang makakuha ng tulong sa wika sa pamamagitan ng telepono, mangyaring tawagan
ang aming walang-bayad na Hotline ng Pagtulong sa iba't-ibang Wika sa 1-800-994-8683.
Ang mga taong tumatawag sa aming hotline ay maaaring humiling ng isinalin na librito ng
Opisyal na Halimbawang Balota, tiyakin ang kanilang pagpaparehistro bilang botante, at
alamin ang lugar ng kanilang botohan.
Bukod rito, marami sa mga pormularyo, mga aplikasyon, at mga polyetang nakalista sa
ibaba ay isinalin at maaaring i-download. Para sa mga katanungan, tawagan ang numero
ng telepono na nakalista sa ibaba.
Mga Mapagkukunan ng Impormasyon















Hanapin ang Inyong Lugar ng Botohan at Halimbawang Balota
Aplikasyon ng Pagboto-sa-Pamamagitan-ng-Koreo
Impormasyon para sa Botante
Mga Pamamaraan sa Pagboto sa Lugar ng Botohan
Mga Pahayag ng Kandidato at Impormasyon sa Matatawagan
Mga Pahayag ng Isinusulat-Lamang-na-Kandidato at Impormasyon sa Matatawagan
Impormasyon tungkol sa mga Panukala sa Balota
Mga Pahayag sa Video ng Panukala sa Balota
Audio Recording ng Opisyal na Halimbawang Balota
Patnubay sa Botante
Get-Out-The-Vote na Paskil (Bersiyon sa Iba’t-ibang Wika)
Get-Out-The-Vote na Paskil (Bersiyon sa dalawang Wika)
Serbisyo ng Aksesibilidad para sa mga Botanteng may Espesipikong mga
Pangangailangan
“Ako ay Bumoto Dahil…” na Paskil para sa social media

Mga Patalastas na Serbisyo sa Publiko
(Ang mga video ay nangangailangan ng bersiyon 9.0 o mas mataas ng Windows Media
Player)
I-click dito upang i-download ang Libreng Media Player







Hanapin ang Inyong Lugar ng Botohan
Astig Bumoto
And Susunod na Bayaning Amerikano
Teknolohiya ng Pagboto
Pagboto-sa-Pamamagitan-ng-Koreo
Serbisyo ng Aksesibilidad para sa mga Botanteng may Kapansanan

Para sa karagdagang impormasyon tawagan lamang ang:
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