
SENTRO NG BOTOHAN 
Sa 2020, ang Los Angeles County ay 
magbabago mula sa tawag na lugar ng 
botohan sa pagiging sentro ng botohan. 
Ang pagbabagong ito ay magbibigay daan 
para sa mga botatante na ihulog ang kanilang 
balota sa mas maraming lugar ng sentro ng 
botohan sa Lungsod ng Los Angeles sa loob 
ng 11 araw na panahon.

-  Halos lahat ng sentro ng botohan ay bukas 
ng 11 araw

-  Lahat ng sentro ng botohan ay bukas 4 na 
araw, pati sa araw ng eleksyon

-  1,000 sentro ng botohan sa buong 
ng Lungsod sa LA 

-  Ang mga residente ng Lunsod ng 
LA ay makakaboto sa lahat ng 
sentro ng botohan sa Lunsod ng 
LA

-  Pag gamit ng elektronik na datos ng talaan 
sa aktual na oras upang maaaring mag 
rehistro sa mismong araw ding yon

-  Maaring ihulog ang mga balota para sa 
Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Oras sa Araw ng Eleksyon*
7:00 ng umaga. to 8:00 ng gabi.
(bisitahin ang LAVote.net para sa oras ng lahat ng 
sentro ng botohan)

Para hanapin ang pinakamalapit na sentro 
para bumoto, pumunta sa LAVote.net

PAGBOTO SA PAMAMAGITAN NG KOREO/
PERMANENTENG PAGBOTO SA 
PAMAMAGITAN NG KOREO
Ang sinumang rehistradong botante ay maaring 
bumoto gamit ang balota ng Pagboto sa 
Pamamagitan ng Koreo sa halip na pumunta pa sa 
presinto sa araw ng Eleksyon.

Para humiling ng Pagboto sa Pamamagitan ng 
Koreo na Balota:

-  Kumpletuhin ang likurang takip na bahagi ng 
sampol na balota ng Pagboto sa Pamamagitan 
ng Koreo.

Para maging permanenteng botante ng Pagboto 
sa Pamamagitan ng Koreo:

-  Pumunta sa LAVote.net para kumumpleto ng  
form online.

-  Kumumpleto ng form sa pagrehistro para 
bumoto at markahan ang kahon para sa Oo sa 
linya #7.

Ang balota ay uumpisahang ipadala 29 na araw 
bago mag eleksyon.

Pagbabalik ng balota ng Pagboto sa 
Pamamagitan ng Koreo

-  Ipadala sa koreo ang balota ng Pagboto sa 
Pamamagitan ng Koreo gamit ang sobreng 
mayroong bayad nang selyo.

-  Ihulog ang balota sa anumang lugar ng 
botohan o mga kahon na hulugan ng mga 
balota sa pagboto sa Pamamagitan ng Koreo.

Para mahanap ang pinakamalapit na sentro sa 
pag boto o lugar para ihulog ang Pagboto sa 
Pamamagitan ng Koreo bisitahin ang LAVote.net

TULONG SA PAG GAMIT  
VSAP ay dinisenyo para maging madaling 
unawaain at madaling magamit ng lahat. Ang 
mga botante, anuman ang edad, kinagisnan, 
kapansanan o wika ay magkakaroon ng madali, 
pribado at malayang karanasan sa pagboto.

Para sa karagdagand impormasyon, tumawag sa: 
(213) 978-0444 or TTY (213) 485-2121.

Pagtulong sa Wika
Materyales tungkol sa Eleksyon ay makukuha 
sa mga sumusunod na wika:

(Tulong sa binigkas na wika ay maaari ring makuha
sa mga wikang ito.)

PAGKAKASUNOD NG BALOTA
Sa 2020, mga pwestong pang lungsod ang 
mangunguna sa balota

Pwesto sa Distrito ng Konseho
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MAGPAREHISTRO PARA BUMOTO
Ikaw ay maaring magparehistro para bumoto 
sa California kung ikaw ay:

-  Mamamayan ng Estados Unidos

-  Hindi bababa sa 18 taong gulang o 
mas matanda sa araw o bago ang 
araw ng Eleksyon 

-  Wala sa bilanguan o parolado ng 
isang krimen

Maaari kang magpa rehistro ng mas maaga 
para bumoto sa California kung ikaw ay

-  16 o 17 taong gulang

-  Mamamayan ng Estados Unidos

Ang mga kabataan sa California na maagang 
nagparehistro para bumoto ay magiging 
aktibo lamang ang kanilang rehistro pagdating 
ng kanilang ika 18 taong gulang.

PAANO MAGPAREHISTRO
-  Pumunta sa RegisterToVote.ca.gov 

para kumumpleto ng form online.

-  Tumawag sa (800) 815-2666 piliin #2

-  Kumumpleto ng form para sa rehistro 
para bumoto na ibinibigay ng halos 
lahat ng siyudad ng Los Angeles, mga 
gusali na pang Estado at Federal na 
gobyerno

KAILAN MAGPAPAREHISTRO
Ang huling araw para pagrehistro 
ay 15 na araw bago mag eleksyon. 
Sa mismong araw ng eleksyon ay 
maaring magparehistro sa mga 
lugar ng botohan
(Ayon sa pagbabago ng pang estadong regulasyon)

Magrehistro muli para bumoto kung ikaw ay:
-  Lumipat ng bagong tirahan
-  Binago ang iyong pangalan
-  Binago ang iyong kagustuhang partido 

politikal 
-  Nakumpleto ang sintensya ng isang 

malaking krimen at hindi parolado
-  Gustong makatanggap ng mga opisyal na 

kaugnayang-eleksyon na mga dokumento 
sa ibat ibang wika

Huling araw para magparehistro para bumoto 
Pebrero 18, 2020*

*Dahil ang Pebrero 17, 2020 ay piyesta opisyal

Huling araw para humiling ng Pagboto sa 
Pamamagitan ng Koreo gamit ang liham sa  

Lungsod ng Los Angeles
Pebrero 25, 2020

Unang Araw para sa Sentro sa Pagboto 
Pebrero 22, 2020

MARSO 3, 2020

ELEKSYON PARA SA 
PANGUNAHING 
NOMINASYON

Huling araw para magrehistro para bumoto 
Oktubre 19, 2020

Huling araw para humiling ng Pagboto sa 
Pamamagitan ng Koreo gamit ang liham sa  

Lungsod ng Los Angeles
Octubre 24, 2020

Unang araw ng sentro para bumoto
Octubre 23, 2020

NOBYEMBRE 3, 2020

PANGKALAHATANG 
HALALAN 

PANG MUNISIPALIDAD

Magparehistro para bumoto sa RegisterToVote.ca.gov

VOTE



Subaybayan kami sa Social Media
@LACityClerk
#LACityVotes  #iVoteLA

OPISINA NG KLERK NG 
LUNGSOD 
Holly L. Wolcott, Klerk ng Lungsod

Petty Santos, Tagapagpaganap na Opisyal 

Jinny Pak, Pinuno ng Eleksyon

Mga Serbisyo Ng Clerk Ng Lungsod
- Distrito sa Pagpapaunland ng Negosyo 

- Lagakan ng Lungsod at Sentro ng Kasulatan  

- Pagpupulong ng Konseho ng Lungsod  
at Balakin

- Halalan ng Lungsod

- Konseho at Pang Publikong Tulong

Opisina Ng Klerk Ng Lungsod
Sangay Ng Eleksyon
555 Ramirez Street, Space 300
Los Angeles, CA 90012

(2 13 ) 978-0444  |  (888) 873-1000
(800) 994-8683  
(Telepono pra sa ibat-ibang wika)

clerk.election@lacity.org (Elektronikongliham)  

Clerk.LACity.org/Elections

Ang makabagong paraan sa pagboto na 
nakasentro sa sa mga Botante ng Lungsod 
ng Los Angeles, Solusyon sa Pagboto para 
sa Lahat ng Tao (VSAP)
ay inilunsad ng Lungsod 
ng Los Angeles 
Tagapagtala/Clerk ng 
Lungsod nuong 2009 
para tugunan ang 
tumatandang sistema
sa pag boto at ang 
lumalaki at lumalawak 
at humihirap na 
kumplikadong proseso 
sa paghalal

Ang makabagong 
sistema sa pagboto
ay ilalayo tayo  para 
umasa sa mga listahang 
nakalimbag sa papel 
at sa halip ito ay 
magbigay ng aktwal 
na oras sa pag gamit 
sa buong database ng 
mga botante upang 
maging madali ang parehong 
araw na pagrehistro

VOTING SOLUTIONS FOR ALL PEOPLE

Pagboto Muling
PINAGISIPAN

Bumoto sa kahit 
ano mang sentro ng 
pagboto sa lahat ng 
Lungsod ng LA

Serbisyo para sa 
Buong Wika at 
pinalawak ang pag 
gamit

11 araw para bumoto 
sa halos lahat ng 
senrtro sa pagboto

Elektronic na listahan 
na magagamit na 
datos sa aktwal na 
oras para magamit 
sa parehong araw ng 
pagrerehistro 

Mas madaling 
Pagboto sa 
Pagagamitan ng 
Koreo na may 
humigit na150 pag 
huhulugan na lugar

ANG MAKABAGONG PARAAN SA PAGBOTO 
NA NAKASENTRO SA MGA BOTANTE NG 
LUNGSOD NG LOS ANGELES

Para sa kadagdagang impormasyon sa  
VSAP.lavote.net

2020

SIMPLE. LIGTAS.MADALING MAGAMIT.BAGONG APARATO SA PAGBOTO
PARA SA LUNGSOD NG LOS ANGELES

Aparatong 
napipindot na 
mababago ayon sa 
gustong pag gamit

Nakasamang 
Kahon para 
sa Balota

Pindutan ng 
mga letra sa 
kompyuter
na may 
kasamang 
boses

GABAY 

PARA SA 

BOTANTE

2020
UPISINA NG CLERK NG LUNGSOD

LUNGSOD NG LOS ANGELES

MAGAGAMIT NG LAHAT NG BOTANTE

LUBOS NA MAGAGAMIT

11 ARAW NA MAARING BUMOTO

SENTRO NG BOTOHAN SA LUNGSOD NG LOS ANGELES

MADALING MAKAKABOTO SA PAMAMAGITAN NG KOREO


