
2021 Halalan ng Neighborhood Council (NC) 
Aplikasyon para sa Vote-by-Mail (VBM) 

 
 
MAHALAGA: Upang maging marapat na tumanggap ng balota, kailangan mong kumpletuhin ang isang 
Aplikasyon para sa VBM gamit ang online portal sa clerk.lacity.org/elections, o ipadala ang 
nakumpletong aplikasyong ito sa direksiyon na ibinigay sa ibaba. Ang mga kulang na aplikasyon ay 
hindi mapo-proseso. Ang mga kumpletong aplikasyon ay mayroon dapat ng lahat na kinakailangang 
impormasyon (*) na kasama. Ang huling araw upang makahiling ng balota na VBM ay pitong (7) araw 
bago ang halalan, tingnan ang 2021 Libreta ng Neighborhood Council Timeline seksyon 8.4 para sa 
karagdagang impormasyon. 
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* ISULAT ANG IMPORMASYON NG BOTANTE – Mangyaring isulat ng malinaw. 
 
Pangalan:___________ Panggitnang Pangalan:___________Apelyido:____________________ 
 
Kapanganakan: ___/___/____ Numero ng Telepono: (___)________ Email: _______________ 
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* ITATAG ANG IYONG KATAYUAN BILANG MAKIKINABANG – Mangyaring lagyan ng “X” ang 
naaangkop na kahon sa ibaba. 
 
Ako ay karapatdapat na bumoto sa _______________________ Neighborhood  Council dahil: 
 
            Ako ay isang naninirahan ng Neighborhood Council at nakatira sa: 
 
            Bilang at Daan ng Tirahan: ________________ Lunsod: _________________ Zip:_____ 
 
            May pag-aari akong negosyo o nagtatrabaho sa loob ng Neighborhood Council sa: 
 
            Pangalan ng Negosyo o Lugar ng Pinagtatrabahuhan: ___________________________ 
 
            Bilang at Daan: __________________________Lunsod: _________________ Zip: _____ 
 
            Ako ay mayroong pag-aari sa Neighborhood Council sa: 
 
            Bilang at Daan: _________________________ Lunsod: _________________ Zip: _____ 
 
            Mayroon akong karaniwang interes sa isang samahan ng pamayanan na patuloy na  
            nagpanatili ng isang tunay na adres ng hindi bumaba ng isang taon, at nagsasagawa ng  
            mga nagpapatuloy at napapatunayang mga gawain at pagpapalakad na  
            pinapakinabangan ng purok, at nandito ito sa loob ng hangganan ng NC. Ang isang  
            samahan na ang layunin ay kumita ay hindi magiging marapat bilang isang Samahan ng  
            Pamayanan: 
 
            Pangalan ng Samahan: ____________________________________________________ 
 
            Bilang at Daan: _________________________ Lunsod: ________________ Zip: ______   
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* IPADALA ANG BALOTA KO SA (mangyaring ibigay ang tirahan kung saan puwedeng padalhan 
ng sulat kung iba kaysa sa itaas, isama ang nagbibigay ng serbisyo, kung naangkop): 
 
Bilang at Daan ng Tirahan: __________ Apt #: ______ Lunsod: _________________ Zip: _____ 
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* LUMAGDA SA PAPEL: Ako, ang lumagda, ipinapahayag sa ilalim ng parusa sa pagsumpa ng 
kasinungalingan, na ang mga ipinahayag sa itaas ay totoo at tama: 
 
Lagda: ____________________________________________ Petsa: _____________________ 
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Itinatalaga ko ang nakapangalang ahente na ibigay ang aking aplikasyon ng VBM sa aking 
ngalan. 
_______________________________________            _________________________________ 
Isulat ang Pangalan ng Pinahintulutang Ahente                   Lagda ng Pinahintulutang Ahente 

Kailangang matanggap ang aplikasyong ito ng hindi bababa sa pitong araw bago ang Araw ng 
Halalan. Ipadala ang inyong mga nakumpletong papel gamit ang alin man sa mga sumusunod na 3 
mapagpipilian: 
               1. Ipadala ang Aplikasyon sa:                                                   2. Email 
                   Office of the City Clerk – Election Division             O               clerk.electionvbm@lacity.org 
                   555 Ramirez Street, Space 300                                              3. Fax: (213) 978-0376 
                   Los Angeles, CA 90012 

KUKUMPLETUHIN NG MANGGAGAWA NG VBM 
Ilista ang (mga) papeles na ibinigay (kung naaangkop): _______________________________________ 
__________________________________________ Petsa ng Pagtatapos (kung naaangkop): __________ 
 
Inilista ni: __________________________________________________ Petsa: ____________________ 
* Kinakailangang Impormasyon 

mailto:clerk.electionvbm@lacity.org

