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Nobyembre 3, 2020: 
Pangkalahatang Eleksyon
Huling Araw ng Rehistrasyon: Oktubre 19, 2020

Sino ang
pwedeng

magrehistro?

Anong 
kailangang 

malaman para 
magrehistro ng 

botante? 



Walang limitasyon sa edad
Hindi kinakailangang maging residente
Hindi kinakailangang maging botante

Kahit sino, 
pwedeng 
magrehistro!



Gabay sa pagrehistro ng mga tao para 
bumoto

1. Irehistro ang sinumang gustong magparehistro, kahit ano pa man ang politikal na 
partidong gusto niya o county kung saan siya nakatira

2. Hindi ninyo maaaring tanggihan ang abilidad ng sinuman na iuwi ang card para sa
pagpaparehistro para kumpletuhin ito sa ibang oras

3. Hindi kayo maaaring humingi ng bayad mula sa taong gustong magparehistro

4. Hindi kayo maaaring magbigay ng insentibo sa taong gustong magparehistro

5. Hindi ninyo maaaring paunang sulatan ng anumang impormasyon ang card para sa
pagpaparehistro

6. Hindi ninyo maaaring baguhin ang anumang impormasyong nakasulat sa card

7. Hindi ninyo maaaring kopyahin, kolektahin, o ibahagi ang impormasyon mula sa 
card para sa pagpaparehistro

8. Kung tinulungan ninyo ang isang taong sagutan ang card para sa pagpaparehistro, at/o 
ibabalik ninyo ito para sa kanila, kailangan ninyo ring kumpletuhin ang "May tumulong ba
sa iyo na kumpletuhin o ihatid ang pormang ito?“

9. Isumite ang lahat ng kinumpletong aplikasyon sa Departamento ng mga Eleksyon sa loob
ng 3 araw ng pagkakumpleto o bago ang huling araw ng pagpaparehistro, anuman
ang mauna

¿Quién debe 
inscribirse?

¿Qué materiales 
se necesitan?

¿Cómo 
inscribir a los 

electores? 



Sino ang maaaring irehistro?
1. Bagong botante 2. 16 o 17 taong gulang 

na maagang 
magpaparehistro

3. Rehistradong
botanteng kailangang
baguhin ang kanilang:

a. Pangalan
b. Address
c. Politikal na partido
d. Pirma

Kinakailangan:
a. Maging

mamamayan ng
Estados Unidos

b. Maging residente
ng California

c. Hindi bababa sa
18 taong gulang ang
edad sa Araw ng  
Eleksyon*

d. Hindi nakakulong sa
kulungang pang-estado o 
pederal, o parolado dahil
sa felony

e. Hindi napatunayan ng 
hukuman na wala sa
katinuan para bumoto



Mga gamit na 
kakailanganin 
ninyo

Mga Kard para sa Pagpaparehistro

Panulat (asul/itim na tinta lamang)

Matibay na folder para 
paglagyan ng mga
kinumpletong form para sa
pagpaparehistro

FAQs ng Pagrerehistro ng 
mga Botante bilang gabay 

Form para sa Pamamahagi



Manatiling ligtas at malusog habang
nagpaparehistro ng mga botante

Magsuot ng pantakip sa
mukha at iba pang 

personal na kagamitang
pamproteksyon

Gumamit ng hand sanitizer 
at siguraduhing

disimpektahin ang mga
bagay na madalas

nahahawakan

Ugaliin at isagawa ang
Social Distancing



Pagrerehistro ng 
mga Botante

1. Bigyan ng card para sa pagpaparehistro ang sinumang humihingi

2. Tulungan ang nagpaparehistrong kumpletuhin ang card kung 
kinakailangan

3. Matapos sagutan, tingnan ang card kung kumpleto ang sagot

4. Pilasin ang ilalim na bahagi ng card at ibigay ito sa nagpaparehistro
bilang resibo

5. Itago ang lahat ng mga kinumpletong card sa isang ligtas at matibay
na lokasyon

6. Ibalik sa Departamento sa loob ng tatlong araw mula ng 
pagkakumpleto, o sa huling araw ng pagpaparehistro, anuman ang
mauna

* Ibalik sa Departamento ang mga card 
na hindi nagamit



Ang Card para 
sa Pagpaparehistro
bilang Botante

Siguraduhing alam ninyo ang bawat
seksiyon ng Card para sa
Pagpaparehistro bilang Botante kung 
sakaling may mga tanong ang mga
magpaparehistro Pagkumpleto

ng card

Pagbalik ng card



PAGBOTO SA PAMAMAGITAN NG 
KOREO: Kung oo, ipaalam sa
nagpaparehistro na ipadadala ng 
Departamento ang balota sa kanila mga
isang buwan bago ang bawat eleksyon.

KUWALIPIKASYON: Siguraduhing nakapili
ng isa sa mga kahon ang nagpaparehistro. 
Kung hindi mamamayan ng U.S. ang
nagpaparehistro, hindi sila maaaring
magparehistro gamit ang card na ito.

KASAYSAYAN: Kung rehistrado ang
nagpaparehistro gamit ang ibang
pangalan, county, o politikal na partido. 
Nakatutulong ito sa Departamento sa
pag-update ng impormasyon tungkol
sa botante.

ADDRESS: Siguraduhing ilalagay ng 
nagpaparehistro ang kanilang
address na pantirahan, hindi P.O. 
Box/address sa trabaho/shelter. Kung 
wala silang permanenteng address, 
isulat ang interseksiyon ng mga
kalsada kung saan sila namamalagi.

Pagkumpleto
ng Card para sa
Pagpaparehistro
Gumamit lamang ng asul o itim na panulat
sa pagsagot sa card para sa
pagpaparehistro bilang botante

LEGAL NA PANGALAN: Siguraduhing
isinulat ng nagpaparehistro ang pangalan
nila sa "Una, Gitna, Apelyido" na
pagkakasunod-sunod

ID: Kung walang ID/lisensiya/numero ng 
SSN ang nagpaparehistro, iwanan itong
blangko. Kailangan nilang magpakita ng ID 
sa unang beses nilang pagboto.

KOREO: Kung may P.O. Box ang
nagpaparehistro o gusto nilang ipadala ang
mga materyales na pang-eleksyon sa ibang
address, isulat ang address dito.



OPSIYONAL: Kahit opsiyonal, 
makatutulong ito para makapagbigay ang
Departamento ng mga Eleksyon ng mga
pasadyang materyales at serbisyong
naaayon sa pangangailangan ng 
nagpaparehistro.

RESIBO: Matapos masuri, pilasin ang
resibo sa ibabang bahagi ng card at ibigay
ito sa nagpaparehistro. Ipaalam sa kanila
na makatatanggap sila ng kumpirmasyon
ng kanilang rehistrasyon mula sa
Departamento ng mga Eleksyon sa loob
ng 2 linggo mula pagkasumite.

POLITIKAL NA PARTIDO: Maaaring
pumili ang nagpaparehistro nang
anumang partido, o piliin ang "walang
partido". Maaaring palitan ng 
nagpaparehistro ang politikal na partido
anumang oras sa pamamagitan ng 
pagkumpleto ng bagong card para sa
pagpaparehistro. 

AFFIDAVIT: Kailangang basahin ng 
nagpaparehistro ang pahayag, at 
pumirma at lagyan ng petsa ang pulang
kahon. Ipaalam sa nagpaparehistro na
iuugnay ang kanilang pirma sa rekord ng 
kanilang rehistrasyon at gagamitin para 
kumpirmahin ang kanilang
pagkakakilanlan. Ipaalam sa kanila na
kung nagbago ang kanilang pirma, 
kailangan nilang kumumpleto ng bagong
card para sa pagpaparehistro.

PAGTULONG: Kumpletuhin ang seksiyong
ito kung tinulungan ninyo ang
nagpaparehistro na kumpletuhin at/o ihatid
ang card para sa pagpaparehistro



BAYAD NA ANG SELYO NITO! Ihulog lang ito sa mail box, hindi kailangang mag-
alala tungkol sa selyo! Siguraduhing makararating ito sa Departamento ng mga
Eleksyon bago ang Huling Araw ng Rehistrasyon!

IBIGAY ANG RESIBO SA NAGPAPAREHISTRO! Pilasin sa card, at itabi para sa
inyong rekord. Ipadadala ang isang Card ng Notipikasyon bilang Botante sa
loob ng dalawang linggo.

Pagbabalik ng Card 
para sa Pagpaparehistro

Ang mga nagpaparehistro ay maaaring:

1. Magsumite ng kinumpletong Card para sa Pagpaparehistro
sa inyo (ibalik sa Departamento sa loob ng tatlong araw),

2. Magbalik ng card nang personal, o

3. Magpadala ng card sa Departamento ng mga Eleksyon sa
pamamagitan ng koreo



Pagpapatun
ay ng pirma 

mula sa 
DMV 

Paano
magparehistro

online

Maaari din ninyong patnubayan
ang mga elihibleng residente na
magparehistro upang makaboto
online sa registertovote.ca.gov

Magparehistro online 
upang makaboto



Pagpaparehistro ng botante online

Maaaring magparehistro online upang makaboto
ang lahat ng elihibleng residente ng California sa
registertovote.ca.gov.

Maaari ding magpaunang-rehistro upang makaboto
sa website ang mga 16 at 17-taong gulang na
magiging 18 sa Araw ng Eleksyon.

Nangangailangan ng parehong impormasyon
katulad ng nasa papel na Kard ng Rehistrasyon ng 
Botante ang online na form ng pagpaparehistro para 
ito'y makumpleto.



Pagpapatunay ng pirma mula sa DMV

Kapag nagpaparehistro kayo online, ang inyong prima sa inyong lisensya sa pagmamaneho o ID card mula sa estado
ang gagamitin para beripikahin ang inyong rehistrasyon. Kung wala kayong pirma sa file ng DMV, maaari ninyong i-
print, pirmahan, at ipadala sa pamamagitan ng koreo ang inyong aplikasyon sa pagpaparehistro. 



Ang rehistrasyon ay 
unang hakbang lamang!
Ipaalala ang paparating na eleksyon sa mga nagpaparehistro, pati kung 
paano makakukuha ng dagdag na impormasyon tungkol sa mga kandidato at 
mga panukala. 

SFELECTIONS.ORG
Impormasyong hindi-makapartido tungkol sa mga lokal na kandidato
at mga panukala para matulungan ang mga botante sa kanilang
pagpili

Pamplet ng Impormasyon para sa Botante
Ipinadadala sa lahat ng mga rehistradong botante mga isang buwan
bago ang eleksyon. Maaaring mabasa ang bersiyon nito online sa
voterguide.sfelections.org

SOS.CA.GOV/ELECTIONS
Lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa pagboto sa
California, kabilang na ang mga kandidato at mga panukalang pang-
estado

Gabay ng Impormasyon Para sa Botante
Ipinadadala sa lahat ng mga rehistradong botante mga isang buwan
bago ang eleksyon. Maaaring mabasa ang bersiyon nito online sa
voterguide.sfelections.org

Suriin ang
inyong mga
Opsiyon sa

Pagboto

Magsilbi bilang
Manggagawa sa

Lugar ng 
Botohan sa

Araw ng 
Eleksyon

Mga Pinakamahusay
na Kasanayan: Pag-

oorganisa ng 
Rehistrasyon para 

sa mga Botante



Mga Pinakamahusay na Kasanayan: 
Pag-oorganisa ng inyong Gawaing Pagpaparehistro para sa mga Botante

Magtalaga ang oras at gustong matamong
bilang ng mga gawaing pagpaparehistro/
mga bagong rehistrado

Pagdesisyunan ang petsa, lokasyon, at oras ng 
inyong mga gawaing pagpaparehistro

Magtalaga ng mga lugar kung saan maaabot
ang pinakamaraming bilang ng mga taong
hindi rehistrado/unang beses na boboto

Humanap ng magandang lokasyon kung saan
maraming tao. Ikonsidera din ang mga bagay tulad
ng "sa loob/labas ng gusali", o mga posibleng
sagabal

Makipag-ugnayan sa mga tao kaugnay ng 
pagkuha ng permiso/pagpasok sa lugar

Buuin ang inyong grupo/
mga boluntaryo

Italaga ang bilang ng mga boluntaryo
at kung paano sila mare-recruit

Pagdesisyunan ang petsa, lokasyon, 
at oras para sa pagsasanay ng 
inyong mga boluntaryo

Makipag-ugnayan sa mga mahahalaga at 
potensiyal na partner

Makipag-partner sa mga grupo sa mga
paaralan/PTA, sa mga lokal na komunidad, at mga
bagong mamamayan

Maagang makipag-ugnayan sa Departamento ng 
mga Eleksyon. Sagutan ang form para sa
pamamahagi ng mga Card para sa
Pagpaparehistro ng Botante.

Ihanda ang mga materyales at makipag-
ugnayan bago ang araw ng kaganapan.

Ikalap ang lahat ng mga materyales at kagamitan
na kakailanganin ninyo

Tawagan ang mga boluntaryo at mga partner 
isang araw bago ang kaganapan para ayusin ang
mga panghuling-minutong detalye

Ipaalam sa publiko ang inyong
Gawaing Pagpaparehistro

Gamitin ang social media



Explore Your Voting Options  

Bumoto nang maaga para makaiwas sa mahabang pila sa Araw ng Eleksyon!

Bumoto sa Itinakdang Lugar ng 
Botohan para sa Inyo sa Araw ng 
Eleksyony

Araw ng Eleksyon, Martes, 
Nobyembr 3
7 a.m. – 8 p.m.

Hanapin ang inyong lugar ng 
botohan at i-access ang
impormasyon sa likod na pabalat ng 
inyong Voter Information Pamphlet 
sa
sfelections.org/myvotinglocation
o tumawag sa (415) 554-4310

Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Para sa Nobyembre 3, 2020, 
Pangkalahatang Eleksyon, makatatanggap
ang lahat ng rehistradong botante ng balota
sa koreo sa unang bahagi ng Oktubre.

Maaari ding maka-download ng balota
online ang lahat ng rehistradong botante
gamit ang Accessible na Sistemang Vote-
By-Mail.

Matapos markahan ang balota, maaari na
itong i-print at ibalik sa Departamento nang
personal o sa pamamagitan ng koreo. 
Matuto ng higit pa sa sfelections.org/access.

Bumoto sa Sentro ng Botohan sa City 
Hall 29 araw bago ang Araw ng 
Eleksyon
To protect public health, the City Hall 
Voting Center will be set up in front of Bill 
Graham Civic Center Auditorium on 99 
Grove Street.

Lunes – Biyernes
Oktubre 5 – Nobyembr 2
8 a.m. – 5 p.m.

Sabado – Linggo
Oktubre 24 – 25 & Oktubre 31 – Nobyembr 1                    
10 a.m. – 4 p.m. 

Araw ng Eleksyon, Martes, 
Nobyembr 3
7 a.m. – 8 p.m.



Mga Tulong sa Wika at Aksesibilidad

Mga Serbisyo sa Iba’t-Ibang Wika

Maaaring humiling ang mga botante ng mga
materyales para sa eleksyon na isinalin sa
ibang wika sa sfelections.org/language o 
tumawag sa (415) 554-4310. 

Makakukuha ng mga materyales na isinalin
sa wikang Tsino, Espanyol, Filipino, 
Vietnamese, Koreano at marami pang iba.

Accessible na Pagboto

Maaaring gamitin ng mga botanteng may 
kapansanan ang Accessible Vote-By-Mail 
system para makuha at mamarkahan ang
kanilang balota sa format na nababasa sa
screen. Para ma-access eto, pumunta sa
sfelections.org/access.

Lahat ng lugar ng botohan ay mayroong
accessible na mga kagamitan at serbisyo..

Bisitahin ang sfelections.org/voterportal para sa iba pang mga opsiyon!



Mag-recruit ng mga Bagong
Manggagawa sa Lugar ng Botohan!
Kailangan ng 3,000 na manggagawa sa bawat Eleksyon

• Botante ng California
• Legal na permanenteng residente na hindi bababa sa 18 

taong gulang
• Mag-aaral sa High School sa SF (hindi bababa sa 16 taong

gulang)

Kumita ng hanggang $240. Tumawag sa (415) 554-4310 o bumisita sa
sfelections.org/pw para mag-apply at sa karagdagang impormasyon. 



Salamat!
Department of Elections
1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102
SFVote@sfgov.org
(415) 554-4310

Outreach Team
sfoutreach@sfgov.org
(415) 554-5685

mailto:SFVote@sfgov.org
mailto:sfoutreach@sfgov.org
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