
COUNTY NG SAN DIEGO 
TAGAPAGREHISTRO NG MGA BOTANTE  

5600 OVERLAND AVE., SAN DIEGO, CA 92123 
Telepono (858) 565‐5800  Fax (858) 505‐7294 

PORMA NG PIRMA PARA SA BALOTANG PANGKOREO 
PAUNAWA: ANG SOBRENG PAGBABALIK NG PAGBOTO‐SA‐KOREO 

AY HINDI NINYO NAPIRMAHAN 

BASAHING MAIGI ANG MGA INSTRUKSYON BAGO KUMPLETUHIN ANG PORMANG ITO. 
ANG HINDI PAGSUNOD SA MGA INSTRUKSYON AY MAAARING MAGDULOT NG HINDI PAGBILANG NG INYONG BALOTA. 

Ang pormang ito ay dapat makumpleto at maibalik sa opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante sa lalong madaling panahon upang 
ito ay matanggap nang hindi lalampas ng ika‐5 ng hapon sa pangwalong araw pagkatapos ng Araw ng Eleksyon. Dapat ninyong punan 
ang pormang ito nang kumpleto at ipirma ang inyong pangalan sa ibaba sa linya katabi ng Pirma ng Botante. Maaari ninyong isauli 
ang pormang ito sa pamamagitan ng: 

• PAGPUNTA sa Opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante nang personal upang pirmahan ang inyong orihinal na sobre ng 
Balota ng Pagboto‐sa‐Koreo o paghatid ng Porma ng Pirma para sa Balotang Pangkoreo matapos itong mapirmahan, Lunes 
hanggang Biyernes mula ika‐8 ng umaga hanggang ika‐5 ng hapon. Ang Pormang ito ay dapat matanggap bago mag‐ika‐5 ng 
hapon sa pangwalong araw pagkatapos ng Araw ng Eleksyon. 
O 

• PAGPAPAKOREO ng inyong napirmahang Porma sa aming opisina. Ang napirmahang Porma ay dapat matanggap sa opisina 
ng Tagapagrehistro ng mga Botante bago mag‐ika 5 ng hapon sa pangwalong araw pagkatapos ng Araw ng Eleksyon (Hindi 
tinatanggap ang tatak‐pangkoreo). Kung inyong pinili ang pagbabalik sa pamamagitan ng koreo, dapat lagyan ng selyo ang 
sobreng pagbabalik. 
O 

• PAGHATID ng inyong napirmahang Porma sa lugar ng botohan o sa naitalagang paghahatirang lugar ng balota sa County ng 
San Diego sa Araw ng Eleksyon bago mag‐ika‐8 ng gabi. 
O 

• PAG‐FAX ng napirmahang Porma sa opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante sa (858) 505‐7294. Ang Pormang ito ay 
dapat matanggap ng aming opisina bago mag‐ika‐5 ng hapon sa pangwalong araw pagkatapos ng Araw ng Eleksyon. 

 
Ako, , ay nakarehistrong botante ng County ng San Diego, 

(Ilimbag ang Pangalan ng Botante) 
Estado ng California. Ako ay tapat na nanunumpa (o nagpapatibay) na aking naisauli ang balota ng Pagboto‐sa‐Koreo at hindi boboto 
nang higit sa isang beses sa eleksyong ito. Nauunawaan ko na kapag ako ay nakagawa o sumubok ng pandaraya na may kinalaman sa 
pagboto, o kapag ako ay tumulong o isang kasabwat sa pandaraya, ako ay mahahatulan ng peloni na may parusang pagkakakulong 
nang 16 na buwan o dalawa o tatlong taon. Nauunawaan ko na ang aking pagkabigong mapirmahan ang pahayag na ito ay 
nangangahulugang ang aking balota ng Pagboto‐sa‐Koreo ay hindi karapat‐dapat na mabilang. 
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