MGA BALITANG PAHAYAGAN

PARA SA AGARANG PAHAYAGAN
Ika-8 ng Setyembre, 2022
Kontak: Juanito Amor Jr. (858) 505-7257

KAILANGAN NG MGA MANGGAGAWA SA BOTOHAN PARA SA
IKA-8 NG NOBYEMBRE NA PANGKALAHATANG ELEKSYON
Ang Tagapagrehistro ng mga Botante ay naghahanap ng mga manggagawa sa botohan
para sa Ika-8 ng Nobyembre na Pambuong-Estado na Pangkalahatang Eleksyon. Ang
mga manggagawa sa botohan ay may mahalagang katungkulan sa mga eleksyon at
maaaring maglingkod sa kanilang komunidad habang kumikita ng $16 kada oras.
Sa ilalim ng Voter’s Choice Act, pinapalitan ng mga vote center ang mga tradisyonal na
lugar ng botohan. Ang mga vote center ay bukas sa buong county para sa isang
pinahabang panahon bago ang Araw ng Eleksyon. Sa halip na isang araw ng serbisyo,
ang mga manggagawa sa botohan ay kailangan na ngayon upang tauhan ang mga vote
center hanggang 11 araw sa dalawang linggo bago ang Araw ng Eleksyon.
Ang mga nagsasalita ng English na bilingguwal sa Arabic, Chinese, Filipino, Japanese,
Korean, Laotian, Persian, Somali, Spanish, o Vietnamese ay kailangan din.
Kasama sa mga responsibilidad ang:
•
•
•
•
•

Pagsusumite ng hiring/payroll na mga papeles
Pagdadalo sa dalawang-araw, bayad na pagsasanay ng manggagawa sa
botohan
Pagbubukas/pagsasara ng vote center
Pagproseso sa mga botante
Pagsagot sa mga katanungan ng botante

Upang maging isang manggagawa sa botohan, ang mga aplikante ay dapat 18 taong
gulang, isang U.S. citizen at nakarehistro upang makaboto sa California, o legal na
karapat-dapat na permanenteng residente ng Estados Unidos. Ang mga aplikante ay
dapat ding may sariling transportasyon papunta sa kanilang nakatalagang vote center.
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Ang Tagapagrehistro ay naghahanap ng mga tao na team player, nagpapakita ng
malakas na pamumuno at mga kasanayan sa serbisyo sa customer, at nagpapakita ng
plexibilidad, pasensiya at ang pinakamataas na lebel ng integridad sa lahat ng oras.
Ang mga manggagawa sa botohan ay dapat kumatawan sa Tagapagrehistro ng mga
Botante sa isang propesyonal, at walang partidong pamamaraan.
Ang opisina ng Tagapagrehistro ay nakikipagtulungan sa Public Health Services upang
siguraduhin ang kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa sa eleksyon at mga
botante. Ang mga inirerekomendang personal protective equipment at mga sanitation
supply ay ibibigay sa mga manggagawa upang ligtas nilang maisagawa ang proseso ng
eleksyon.
Upang maging isang manggagawa sa botohan, kailangan ninyong mag-apply online.
Para sa higit pang impormasyon, mag-email sa pollworker@sdcounty.ca.gov.
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