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Checklist for Non-Citizen Voter Registration

November 8, 2022, San Francisco School Board Election
ประกาศสำ�คัญสำ�หรับผู้ที่ไม่ได้เป็นพลเมืองเต็มขั้นของสหรัฐอเ
มริกา สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (Immigration and Customs Enforcement หรือ ICE) และสำ�นักงาน องค์กร และบุคคลอื่น ๆ อาจ
ได้รับข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้แก่แผนกการเลือกตั้ง (Department of Elections) รวมทั้งชื่อและที่อยู่ของคุณ นอกจากนี้ หากคุณสมัครขอสัญชาติ
อเมริกัน คุณจะได้รับการถามว่าคุณเคยขึ้นทะเบียนหรือลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งของรัฐบาลกลาง รัฐ หรือท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกาหรือไม่ หาก
คุณต้องการ คุณสามารถขอคำ�ปรึกษาจากทนายความด้านการอพยพ องค์กรที่ปกป้องสิทธิ์ของผู้อพยพ หรือบุคคลอื่นที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านนี้ ก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ แก่แผนกการเลือกตั้ง และก่อนที่จะขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งคณะกรรมการการศึกษาของ
ซานฟรานซิสโก คุณสามารถอ่านรายชื่อองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำ�ไร ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการปกป้องสิทธิ์ของผู้อพยพได้ที่ sfelections.org
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Can you use the Non-Citizen Voter Registration Form to register to
vote in the School Board election on November 8, 2022?
ALL of the statements below must be true:
I am not a United States citizen

If someone helped you fill out or deliver
the Non-Citizen Voter Registration Form,
the person who helped must provide the
following information:

I live in San Francisco

Signature ___________________________

I do not plan to move before November 8, 2022

Date _______________________________

I am the parent, legal guardian, or caregiver* of a child who lives in San Francisco and will
be under 19 years old on November 8, 2022
I will be at least 18 years old on November 8, 2022
I am not in prison for a felony
I have not been found mentally incompetent to vote by a court
*A caregiver is someone who signs the affidavit to enroll a minor in school and consents to school-related medical
care on behalf of the minor. This is determined by state law, in CA Family Code §6550-6552.

Registering to vote with the Non-Citizen Voter Registration Form does not permit you to
vote in any other federal, state, or local elections.

Name, address, and telephone
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Organization name and telephone (if any)
___________________________________
___________________________________
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INSTRUCTIONS
1. In Section A , review eligibility requirements and complete fields.
2. In Section B , affirm under penalty of perjury that you are eligible to vote in the School
Board election and that all information is true and correct. Sign and date.
3. Return this form to the Department of Elections. To return by mail, fold the form to
connect the red triangles on the left, and then connect the blue dots. Use tape to seal.
To return in person, visit the Department's office in City Hall, Room 48.
Once the form is processed, the Department will mail you a Notification Letter to confirm
your registration. If you do not receive the letter within a week, call (415) 554-4375.

A

All registered voters in San Francisco
will be mailed ballots for the November 8
election. In-person voting services will
also be available at the voting center
and polling places. For information, visit
sfelections.org/NCV.

Eligibility Requirements: I am not a United States citizen; I live in San Francisco; I do not plan to move before November 8, 2022; I will be at
least 18 years old on November 8, 2022; I am the parent, legal guardian, or legally recognized caregiver of a child who currently lives in San
Francisco and will be under the age of 19 on Election Day, November 8, 2022; I am not in state or federal prison for a felony; I have not been
found mentally incompetent to vote by a court.
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Mailing Address, if different from Home Address above (can be a P.O. box)
City

State

Zip

Email (optional)

Phone Number (optional)

B

Country of Birth (optional) 					

I affirm, under penalty of perjury, that I have read, understand and meet all the eligibility requirements to register to vote in the
School Board election on November 8, 2022. I further affirm that the information on this form is true and correct. I understand that
I can vote ONLY in the School Board election on November 8, 2022.

Signature ___________________________________________________ Date ______________________________

