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Talaan ng Nilalaman 
Ang Talaan ng mga Nilalaman ay isasama sa oras na mapagtibay ang pinal na plano. 
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Ehekutibong Summary 
Ang California Voter’s Choice Act (VCA), o Senate Bill (SB) 450 (Allen, D-26) ay nilagdaan 
tungo sa pagiging batas noong Ika-29 ng Setyembre, 2016, na idinadagdag ang Section 4005 
sa California Elections Code, na nagpapahintulot sa mga awtorisadong county, sa pag-apruba 
ng kanilang Board of Supervisors, na magsagawa ng anumang eleksyon sa pamamagitan ng 
koreo, na may ilang mga inire-require. Sa ilalim ng VCA, padadalhan ang lahat ng botante ng 
balota simula 29 na araw bago ang eleksyon, at ang bawat county ay magtatatag, sa mungkahi 
ng publiko, ng maraming lokasyon ng ballot drop box at mga vote center sa buong county kung 
saan ang bawat botante ay maaaring bumoto. Ang lehislasyong ito ay isa sa maraming reporma 
sa eleksyon na idinisenyo upang baguhin kung paano isinasagawa ang mga eleksyon upang 
madagdagan ang paglahok ng botante at pakikibahagi ng botante sa pamamagitan ng 
pagpapalawak ng mga opsyon sa pagboto. 

Inaprubahan ng Board of Supervisors ng County ng San Diego ang paglipat ng county sa 
modelo ng vote center sa ilalim ng Voter's Choice Act noong Ika-19 ng Oktubre, 2021. Ang 
Tagapagrehistro ng mga Botante ng County ng San Diego ay agad na lumikha ng mga internal 
na grupong magtatrabaho upang bumuo ng mga proseso para sa pagpapatakbo at 
pagsasagawa ng mga eleksyon sa ilalim ng modelo ng vote center. 

Isang lubusang pagpaplano kasama ang pagbili ng kinakailangang teknolohiya at kagamitan 
ang naisakatuparan na bilang resulta ng pag-administer sa parehong Pampanguluhang 
Pangkalahatang Eleksyon noong Ika-3 ng Nobyembre, 2020 at Gubernatoryal na Recall na 
Eleksyon ng California noong Ika-14 ng Setyembre, 2021 sa ilalim ng modelong “katulad ng 
VCA” dahil sa pandaigdigang pandemya. 

Bukod sa trabahong naisakatuparan na ng opisina ng Tagapagrehistro, isinama namin ang mga 
feedback na ibinigay ng mga botante at komite ng pagpapayo sa komunidad tulad ng Language 
Accessibility Advisory Committee (LAAC), at Voter Accessibility Advisory Committee (VAAC). 
Nagpapasalamat din kami sa suporta at gabay na ibinigay ng opisina ng Secretary of State at 
ng mga county na naunang nagtransisyon sa amin. 

Ang Election Administration Plan (EAP) ay nagbibigay ng pundasyon at gabay na outline para 
sa hinaharap ng pagboto at mga eleksyon sa County ng San Diego. Ini-update namin ang 
aming website upang ipaalam sa publiko ang tungkol sa mga paparating na pagbabago at 
isinama ang mga kasangkapan para sa feedback ng komunidad at suhestiyon sa lugar. 
Matatagpuan ang website sa sdvote.com. 

Kasunod ng pagsasapinal ng EAP, ang opisina ng Tagapagrehistro ay magpapatupad ng isang 
komprehensibong Voter Education and Outreach Plan na mula sa pagpapalawak ng aming 
presensya sa social media, mga pakikipagtulungan sa mga high school at institusyon ng mas 
mataas na edukasyon, mga kolaborasyon sa mga ahensya ng gobyerno, at mga organisasyon 
ng komunidad, at pagsasagawa ng iba’t ibang workshop para sa edukasyon ng botante. Ang 
plano ay isang framework para matugunan ng opisina ng Tagapagrehistro ang hangarin nitong 
bigyan ng kaalaman ang mahigit 1.9 na milyong nakarehistrong botante ng County ng San 
Diego tungkol sa mga paparating na pagbabago at paglipat sa modelo ng vote center. 

https://www.sdvote.com/content/rov/tl.html
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Ang unang eleksyon sa ilalim ng bagong modelong ito ay ang Gubernatoryal na Primaryang 
Eleksyon sa Ika-7 ng Hunyo, 2022, at inaasahan namin ang pagbibigay sa mga botante ng 
County ng San Diego ng mas kumbinyente at ligtas na mga opsyon sa pagboto at isang 
pinahusay na karanasan ng botante sa pamamagitan ng modelo ng vote center. Ang lahat ng 
rehistradong botante ay tatanggap ng balota sa koreo, at maaari pa rin nilang piliing bumoto 
nang personal sa alinmang vote center sa County ng San Diego. 

Sa panahon ng paghahanda sa EAP, ang County ng San Diego ay magkakaroon ng minimum 
na 195 na mga vote center, ang lahat ay magbubukas ng apat na araw, kabilang ang araw ng 
eleksyon, kung saan 38 sa 195 na mga vote center ay magbubukas ng karagdagang pitong 
araw para sa kabuuang 11 araw at minimum na 130 lokasyon ng mail ballot drop box ang 
inaasahan batay sa mga kasalukuyang kabuuan ng rehistrasyon ng botante at mga inire-require 
ng California Elections Code. Maaaring ibalik ng mga botante ang kanilang balota ng pagboto 
sa pamamagitan ng koreo (hindi kinakailangan ang selyo), sa isang lokasyon ng ballot drop 
box, o sa alinmang vote center. 

Habang lumilipat ang County ng San Diego sa modelo ng vote center, ang aking mga tauhan at 
ako ay mananatiling tapat sa aming misyong magkaloob ng mga serbisyong pang-eleksyon 
para sa mga mamamayan ng County ng San Diego upang masiguro ang pantay na access sa 
proseso ng eleksyon, maprotektahan ang integridad ng mga boto, at mapanatili ang isang 
malinaw, tama at patas na proseso. 

Cynthia Paes 
Tagapagrehistro ng mga Botante 
County ng San Diego 
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Mga Balota ng Pagboto-sa-Pamamagitan-ng-Koreo 
§4005(a)(8)(A) 

Ang pagpapatupad ng Voter's Choice Act (VCA) sa County ng San Diego ay inire-require na 
ang bawat isa sa mahigit 1.9 na milyong aktibong rehistradong botante ay tumanggap ng balota 
sa koreo. Napatunayan ng County ng San Diego na maayos ang pagkakaposisyon nito sa 
paghawak ng dami ng ipi-print, ipapadala, at ipoprosesong balotang pangkoreo na magreresulta 
mula sa obligasyong ito. Ang requirement na ito ay sinusuportahan ang kasalukuyang pag-
uugali ng botante at mga inaasahang kalakaran na isinaalang-alang na ng opisina ng 
Tagapagrehistro ng mga Botante ng County ng San Diego. 

Bukod dito, para sa lahat ng mga eleksyon sa hinaharap, ang lahat ng mga botante ay 
tatanggap na ngayon ng balota sa koreo anuman ang preperensya o modelo ng pagboto, 
alinsunod sa Assembly Bill 37 (Berman).  

Background 
Sa pampanguluhang primaryang eleksyon noong Marso 2020, ang opisina ng Tagapagrehistro 
ay naglabas ng halos 1.4 milyong balotang pangkoreo sa mga botante na partikular na humiling 
na matanggap ang kanilang mga balota sa pamamagitan ng koreo na tinatayang 75% ng 
kabuuan ng mga nakarehistrong botante ng county. Ang bilang ng mga botante na humiling na 
matanggap ang mga balota sa pamamagitan ng koreo ay patuloy na dumadami sa malaking 
bahagi ng dalawang dekada. Sa naturang malaking porsyentong mas nagnanais na bumoto sa 
pamamagitan ng koreo sa pagdaan ng mga taon, ang opisina ng Tagapagrehistro ay pinahusay 
ang mga proseso nito, dinagdagan ang kapasidad at mas higit pang handa upang 
mapangasiwaan ang pagproseso ng mga balotang pangkoreo nang tama at ligtas. 

Ang paghahandang ito ay napatunayang matagumpay habang pinangangasiwaan ang 
pampanguluhang pangkalahatang eleksyon noong Nobyembre 2020. Bilang resulta ng 
pandaigdigang pandemyang COVID-19, ang dalawang Executive Order ng Gobernador (N-64-
20 at N-67-20), at kaugnay na lehislasyon (Assembly Bill 860 - Berman at Senate Bill 423 - 
Umberg) na nagpapahintulot sa Tagapagrehistro ng mga Botante na magsagawa ng 
pampanguluhang pangkalahatang eleksyon sa ilalim ng modelo ng pagboto na “katulad ng 
VCA,” ang opisina ng Tagapagrehistro ay nagpadala ng mahigit 1.96 na milyong balota sa lahat 
ng aktibong rehistradong botante sa county at ginawang available ang 235 lugar na 
pagbobotohan nang personal para sa apat na araw, at 125 lokasyon ng mail ballot drop-off na 
bukas ng halos isang buwan. 

Muling nagpatakbo ang Tagapagrehistro sa ilalim ng modelong “katulad ng VCA” para sa 
Gubernatoryal na Recall na Eleksyon ng California noong Ika-14 ng Setyembre, 2021. Mahigit 
1.96 na milyong balota ang ipinadala sa mga aktibong rehistradong botante ng county, 131 
lokasyon ng mail ballot drop-off ang bukas ng halos isang buwan at 221 mga lugar ng pagboto 
sa personal ang bukas ng apat na araw para sa personal na pagboto.  

Pag-print ng Balota at Paghahanda sa Pagpapadala sa Koreo 
Ang opisina ng Tagapagrehistro ay may vendor na sinertipikahan ng estado na kayang 
hawakan ang kapasidad sa pag-print at pagpapadala ng balota ng pagboto sa koreo. Ang 
opisina ay nagpanatili rin ng pangmatagalan at matatag na pakikipagtulungan sa lokal na 
opisina nito ng United States Postal Services upang masiguro ang nasa oras na pagpapadala at 
pagbabalik ng mga balotang pangkoreo. 
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Ang packet ng pagboto sa pamamagitan ng koreo ay ipinapadala sa mga botante sa puting 
sobre na may tatak ng logo ng Opisyal na Koreo ng Eleksyon at naglalaman ng mga 
sumusunod:  

• Isang dilaw na ibinabalik na sobre  
• Ang opisyal na balota, na maaaring nasa maraming card ng balota depende sa kung 

gaano karaming kontest ang nasa eleksyon  
• Mga instruksyon sa kung paano kukumpletuhin at ibabalik ang balota  
• Ang pinakamalapit na vote center at lokasyon ng ballot drop box kasama ang direksyon 

sa mga kumpletong listahan at mga oras ng operasyon sa sdvote.com  
• Isang sticker na “Bumoto Ako”  

Pagproseso ng mga Ibinalik na Balotang Pangkoreo 
Ang opisina ng Tagapagrehistro ay nag-invest sa pagdaan ng mga taon upang mapamahalaan 
ang dulo ng pagproseso ng mga balotang pangkoreo. Ang opisina ay kasalukuyang 
nagpapatakbo ng sariling high-speed mail sorting na mga makina na ginagamit upang iproseso 
ang mga ibinalik na balota. Ang kagamitang ito ay kumukuha ng imahe ng bawat ibinalik na 
sobre, at sinusubaybayan kung ang balota ay naibalik na. Ang mga imahe ng pirma sa mga 
ibinalik na sobre ay ginagamit ng mga tauhan upang isagawa ang paghahambing sa pirma at 
malaman kung maihahambing ang pirma sa pirma ng botante na nasa file. Ang speed ng mail 
sorting equipment, ang pagsasama nito sa proseso ng pagberipika ng pirma, at ang paggamit 
ng automated extraction machine ay nagpahintulot sa opisina ng Tagapagrehistro na 
pangasiwaan sa maayos na paraan ang dami ng ibinalik na balotang pangkoreo. 

Pagbilang ng mga Ibinalik na Balotang Pangkoreo 
Ang opisina ng Tagapagrehistro ay may walong matataas na kapasidad na mga scanner na 
makakapag-scan ng mahigit 10,000 balota kada oras kada scanner. Ang mga ito ay binili noong 
2019 at dumoble ang kapasidad sa pag-scan. Ang opisina ay may access sa karagdagang 40 
Canon scanner na nakakapag-scan ng mahigit 4,000 balota kada oras kada scanner at 
maaaring magamit kapag kailangan ng karagdagang kapasidad sa panahon ng siklo ng 
eleksyon. 

Pag-track sa mga Balotang Pangkoreo 
Ang opisina ng Tagapagrehistro ay gumagamit ng sistemang Where's My Ballot ng Secretary of 
State na pinatatakbo sa pamamagitan ng BallotTrax. Ang sistemang ito ay nagbibigay ng 
karagdagang transparency para sa mga botante pagdating sa katayuan ng kanilang 
ipinakoreong balota. Ang mga botante ay maaaring tumanggap ng mga notipikasyon habang 
ang kanilang may seguridad na ibinabalik na sobre na may kalakip na balota ay lumilipat sa 
koreo. Ang mga balotang pangkoreo ay nata-track gamit ang Intelligent Mail Barcode (IMB) na 
ginagamit ng United States Postal Service upang sumubaybay kapag ang mga balota ay 
ipinapadala at ibinabalik sa opisina ng Tagapagrehistro.  
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Mga Lokasyon ng Vote Center at Ballot Drop Box 
§4005(a)(10)(B) 

Ang VCA ay nagtatatag ng mga detalyadong pamantayan at pormula para sa paglalagay at 
mga lokasyon ng mga vote center at lokason ng mga ballot drop box. Ang mga lokasyon ng 
mga vote center at ballot drop box ay pagpapasiyahan batay sa mga espesipikong 
konsiderasyon at inire-require na inilarawan sa ibaba: 

• Malapit sa pampublikong transportasyon 
• Malapit sa mga komunidad na may kasaysayang may mababang paggamit ng pagboto-

sa-pamamagitan-ng-koreo 
• Malapit sa mga sentro ng populasyon 
• Malapit sa mga komunidad ng minorya sa wika 
• Malapit sa mga botanteng may kapansanan 
• Malapit sa mga komunidad na mababa ang bilang ng mga sambahayang nag mamay-ari 

ng sasakyan 
• Malapit sa mga komunidad ng may mababang-kita 
• Malapit sa mga komunidad ng mga karapat-dapat na botanteng hindi nakarehistro para 

makaboto 
• Malapit sa mga populasyon na nakabukod ang lugar, kabilang ang mga reserbasyon ng 

Native American 
• Malapit sa campus ng kolehiyo o unibersidad 
• Access sa accessible at libreng paradahan 
• Ang distansya at oras na dapat maglakbay ang botante sa pamamagitan ng kotse o 

pampublikong transportasyon 
• Daloy ng trapiko na malapit sa mga lokasyon ng vote center at ballot drop-off 

Pormula at mga Konsiderasyon sa Vote Center 
§4005(a)(10)(l)(vi)(l) 

Ang VCA ay nagtatag ng isang pormula para sa pagpapasya ng bilang ng mga vote center 
batay sa bilang ng mga rehistradong botante. Ang mga county ay inutusang magbigay ng isang 
11-araw na vote center para sa bawat 50,000 rehistradong botante at isang 4-na-araw na vote 
center para sa bawat 10,000 rehistradong botante. Batay sa algorithm na outline sa VCA, ang 
inire-require na minimum ay 39 na mga vote center na bukas para sa 11 araw, kabilang ang 
Araw ng Eleksyon, at 195 na mga vote center na mananatiling bukas para sa 4 na araw, 
kabilang ang Araw ng Eleksyon, sa County ng San Diego. 

Ang opisina ng Tagapagrehistro ay nagpaplanong magbigay ng higit pang mga vote center 
kaysa sa ini-require na minimum na bilang. Ang County ng San Diego ay magpapatakbo ng 
tinatayang 39 na mga vote center na bukas ng 11 araw, kabilang ang Araw ng Eleksyon. Ang 
lahat ng lokasyon ay lubos na patatakbuhin sa huling apat na araw ng pagboto sa buong 
County ng San Diego. Ang mga vote center ay magkakaroon ng dalawang “araw ng 
pagbubukas”, na may mas malaking bilang ng mga vote center na pinapatakbo sa huling apat 
na araw na may mga pinalawig na oras sa Araw ng Eleksyon. 
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Ang pagdagdag sa bilang ng mga lokasyon ay magpapahintulot sa pagtatalaga ng mga 
karagdagang mga vote center sa mga nakabukod na komunidad gaya ng Borrego Springs, 
Boulevard, Campo, Descanso, Rincon, at Warner Springs. 

Mga Minumum na Inire-require sa Vote Center 
Ang mga vote center ay pagpapasyahan batay sa mga inire-require na nakalagay sa batas, sa 
kadaliang magamit ng mga botanteng may kapansanan at mga pangangailangan sa wika, 
kahandaan ng lokasyon, at feedback ng publiko. Ang opisina ng Tagapagrehistro ay gagamitin 
ang data ng botante at populasyon upang tumulong sa pagpili ng mga pinakamagandang lugar 
para sa mga vote center. 

Tinutukoy at ina-assess ng opisina ng Tagapagrehistro ang daan-daang potensyal na pasilidad 
upang masiguro na ang mga lokasyon ay ipinamamahagi sa buong County ng San Diego sa 
paraang nagbibigay ng mas malaking access at kaginhawaan para sa lahat ng botante. 

Pagpili sa Lugar ng Vote Center 
Ang VCA ay nagre-require sa mga county na isaalang-alang sa minimum ang labing-apat na 
pamantayan kapag nagtatatag ng mga vote center. Ang opisina ng Tagapagrehistro ay 
gumagamit ng kagamitang pangmapa ng Center for Inclusive Democracy (CID) at ng 
magagamit na geospatial na data na nasa pinakakasalukuyan mula sa SanGIS upang isaalang-
alang ang lahat ng inire-require na pamantayan. Ang opisina ng Tagapagrehistro ay nagbibigay 
ng access sa interaktibong kagamitang pangmapa ng CID na nagpapahintulot sa gumagamit na 
hanapin at suriin ang anumang iminumungkahing lokasyon batay sa mga inire-require na 
pamantayan (Tingnan ang paglalarawan sa Kagamitang Pangmapa ng Center for Inclusive 
Democracy sa pahina 17). 

Habang ang Kagamitang Pangmapa ng CID ay nagbibigay ng mabilis at mabisang paraan 
upang i-assess ang mga iminumungkahing lokasyon batay sa mga inire-require na 
pamantayan, ito ay hindi awtomatikong naglilinaw kung saan tutukuyin at kukumpirmahin ang 
mga lokasyon ng vote center. 

Assessment sa Survey ng Vote Center 
Bukod sa pagsaalang-alang sa mga inire-require na pamantayan, isinasaalang-alang ng 
assessment sa survey ng vote center ang marami sa ibang mga elemento ng pagpili ng lugar 
na, bagaman hindi inire-require ng batas, ay nakakaapekto sa proseso ng pagpili ng lugar ng 
vote center. Ang ilang halimbawa nitong mga elemento ng pagpili ng lugar ay tatahakin sa 
paglalakbay, sukat ng silid ng pagboto, ang pagkakaroon ng sapat na pag-iilaw (pareho sa loob 
at labas), ang pangheograpikong lugar ng iminumungkahing lugar, koneksyon sa internet, at 
kapasidad ng elektrisidad. 

Proseso ng Pag-recruit sa Pasilidad ng Vote Center 
Bilang resulta ng pandaigdigang pandemyang COVID-19 at pang-emerhensyang lehislasyon, 
ang opisina ng Tagapagrehistro ay nagsagawa ng parehong mga pampanguluhang 
pangkalahatang eleksyon noong Nobyembre 2020 at gubernatoryal na recall na eleksyon 
noong Setyembre 2021 sa ilalim ng modelo ng pagboto na “katulad ng VCA” na may 221 sa 
235 na lokasyon ng pagboto na bukas para sa apat na araw ng pagboto sa buong county. Ang 
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mga lokasyon ng pagboto na ito ay muling pinag-aralan at ini-assess upang malaman kung 
tutugon ang mga ito sa mga minimum na inire-require para sa vote center.  

Ang mga lokasyon na hindi kayang magbigay-daan sa mga pagpapatakbo ng vote center, tulad 
ng mga pribadong tirahan at mga lokasyon na wala pang 1,000 square feet, ay kinontak upang 
ipagbigay-alam sa kanila ang paglipat sa isang bagong modelo ng pagboto at pinasalamatan 
sila sa kanilang nakaraang serbisyo. Ang mga natitirang pasilidad ay dinala sa kasunod na 
antas ng pagrerepaso sa proseso ng pag-recruit. 

Paghahanap ng Pasilidad 
Batay sa dating proseso ng pag-recruit sa pasilidad, isang listahan ng mahigit 500 lokasyon ng 
pagboto ang napag-aralan at kinontak upang mapaglingkuran ang maraming vote center 
hangga’t maaari kung natugunan ang mga unang pamantayan. 

Nakipag-ugnayan sa mga hindi-pampublikong pasilidad para sa higit pang pagtalakay tungkol 
sa kahandaan at mga potensyal na gastos. Nakipag-ugnayan sa mga pampublikong pasilidad 
upang mag-iskedyul ng mga assessment sa survey ng vote center. 

Alinsunod sa dating ginamit na pananaliksik sa lugar ng botohan, ang mga karagdagang 
pampublikong ari-arian at pasilidad sa loob ng county ay kasalukuyang sinusuri at idinadagdag 
sa master list para sa karagdagang pananaliksik. Ang mga naaangkop na pasilidad na hindi 
nagsilbi bilang mga lugar ng botohan ay kinontak para sa mga assessment sa lugar ng vote 
center. Bukod dito, batay sa data ng populasyon, sinuri ang mga lungsod para sa 
pinagtutuunang bilang ng mga vote center. 

Listahan ng mga Potensyal na Vote Center kasama ang mga Araw at Oras ng 
Pagpapatakbo 
§4005(a)(10)(l)(vi)(III), §4005(a)(10)(l)(vi)(VI) 

Ang opisina ng Tagapagrehistro ay kasalukuyang nasa proseso ng pagtukoy sa mga potensyal 
na vote center at pagsasagawa ng mga assessment ng lugar at mga survey ng kadaliang 
paggamit. Ang mga lokasyon ng vote center ay pipiliin kasabay ng mga feedback ng publiko at 
mga inire-require gaya ng kinakailangan ng batas. Ang pinal na listahan ng mga piniling mga 
vote center ay isasama sa Pamplet ng Impormasyon para sa Botante at makukuha sa website 
ng Tagapagrehistro, sdvote.com. 

Simula sampung araw bago ang Araw ng Eleksyon, tinatayang 39 na mga vote center ang 
magbubukas sa mga regular na oras ng tanggapan mula ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng 
hapon, at sa Araw ng Eleksyon, mula ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi. Ang 
karagdagang 196 na mga vote center ang magbubukas simula tatlong araw bago ang Araw ng 
Eleksyon. Tingnan ang pahina 61 sa Mga Apendise para sa Talahanayan ng 11-Araw at 4-na-
Araw na mga Lokasyon sa panahon ng paglalathala. Ang Tagapagrehistro ng mga Botante ng 
County ng San Diego ay maglalathala ng isang listahan ng mga vote center sa sdvote.com. 
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Mapa ng mga Suhestiyong Lugar para sa mga Vote Center 
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Layout ng Vote Center 
§4005(a)(10)(l)(vi)(XI) 

Ang karanasan ng botante sa alinman sa mga vote center sa county ay magiging katulad ng sa 
pagboto sa isa sa mga lokasyon ng pagboto na ginamit sa panahon ng gubernatoryal na recall 
na eleksyon noong Setyembre 2021. Ang mga vote center ay naghahandog sa mga botante ng 
mga pinahusay na serbisyo at benepisyo na ligtas at kumbinyente. Ang lahat ng vote center ay 
magkakaroon ng minimum na apat na elektronikong listahan (mga elektronikong pollbook, o 
mga e-pollbook) na nagpapahintulot sa mga tauhan ng vote center na beripikahin ang katayuan 
at pagiging karapat-dapat ng botante nang mabilis at madali, at minimum na walong ballot 
marking device. Sa mga vote center, magagawa ng isang botante na: 

• Personal na bumoto o ihulog ang nabotohang balotang pangkoreo (selyado sa loob ng 
ibinabalik na sobre nito) 

• Gamitin ang touchscreen na ballot marking device upang markahan ang mga pinili at i-
print ang opisyal na balota 

o Ang lahat ng ballot marking device ay lubos na accessible na nagpapahintulot sa 
mga botanteng may kapansanan na bumoto nang mag-isa at sa pribadong 
paraan 

• Personal na bumoto at ihulog ang balotang natanggap sa koreo 
• Kumuha ng pamalit na balota at bumoto sa parehong araw 
• Humingi ng tulong sa wika  
• Magparehistro para makaboto sa parehong araw 
• I-update ang impormasyon sa rehistrasyon ng botante (adres, pampulitikang partido) 

Ipatutupad ng opisina ng Tagapagrehistro ang mga patnubay sa layout ng vote center upang 
masiguro na ang lahat ng ballot marking device at booth sa pagboto ay inilalagay sa paraang 
nagpapahintulot sa botanteng markahan ang kanyang balota nang mag-isa at pribado. Ang mga 
layout ay magiging sensitibo sa mga pangangailangan sa kadaliang paggamit ng mga botante 
at aasahang maiaakma upang bigyang-daan ang magkakaibang hubog at sukat ng silid ng 
bawat lokasyon (tingnan ang pahina 60 sa Mga Apendise para sa sampol na layout). 

Isinasama sa bawat layout ng vote center ang apat na istasyon: 

• Istasyon ng Pagbati: Bumabati sa mga botante, pinamamahalaan ang anumang linya, 
tumatanggap ng inihuhulog na balotang pangkoreo o nagbibigay ng mga check-in form, 
clipboard, bolpen, at idinidirekta ang mga botante sa istasyon para sa pag-check-in 

• Istasyon para sa Pag-check-in: Itsini-check-in ang mga botante, kondisyonal na 
inirerehistro ang mga botante at nagbibigay ng tulong 

• Istasyon ng Pagboto: Minamarkahan ng mga botante ang kanilang pinili nang pribado at 
mag-isa gamit ang ballot marking device o sa booth sa pagboto (minamarkahan ang 
balotang ipinadala sa kanila) 

• Istasyon para sa Pag-check-out: Inihuhulog ang balota sa opisyal na kahon ng balota at 
tumatanggap ng sticker na “Bumoto Ako” 
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Bilang ng mga Empleyado sa Vote Center 
§4005(a)(10)(l)(vi)(IX) 

Ang tinatayang bilang ng mga empleyado sa vote center ay batay sa bilang ng 11-araw at 4-na-
araw na mga vote center, ang bilang ng mga istasyon para sa pag-check-in at mga ballot 
marking device kaugnay ng inaasahang boboto sa vote center at isang iskedyul na 
sumusuporta sa pambuong-araw na shift. Ang mga tantiya ang bilang ng mga kinakailangang 
empleyado sa vote center ay kinakalkula batay sa average na anim na tauhang kailangan sa 
11-araw na sentro, at labindalawang tauhan sa 4-na-araw na pagboto sa lahat ng sentro. Ang 
average ay nagsasaalang-alang na maaaring may mga pagkakaiba sa bilang ng kinakailangang 
tauhan sa alinmang vote center. 

Uri ng Vote Center # ng 
mga 
Lugar 

Uri ng Tauhan  # ng mga 
Araw 

 Mga Buong Araw na 
Shift 

Inaasahang 
Tauhan 

11-Araw 39 6-na-kataong 
tauhan  

7 Araw 39 na lugar x 6 na 
tauhan  

  234  

   12-kataong 
tauhan 

  4 Araw   39 na lugar x 6 na 
idinagdag na tauhan  

    234  

      

4-Araw   181  12-kataong 
tauhan 

4 Araw 186 na lugar x 12 na 
tauhan  

2,172  

      

Kabuuang Inaasahang 
Pangangailangan 
(Ang lahat ng bilang ay 
mga tantiya) 

220 
  

 2,640  
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Pormula at mga Konsiderasyon sa Lokasyon ng Ballot Drop Box 
§4005(a)(10)(l)(vi)(II) 

Ang VCA ay nagtatag ng isang formula para sa pagpapasya ng bilang ng mga lokasyon ng vote 
center batay sa bilang ng mga rehistradong botante. Ang mga county ay inutusang magbigay 
ng hindi bababa sa dalawang lokasyon sa loob ng hurisdiksyon kung saan isinasagawa ang 
eleksyon o hindi bababa sa isang lokasyon ng ballot drop box para sa bawat 15,000 
rehistradong botante. Ang Tagapagrehistro ng County ng San Diego ay nagpaplanong 
magbigay ng humigit-kumulang sa 130 lokasyon ng ballot drop box sa buong County ng San 
Diego. 

Ang mga minimum na pamantayan ay isinasaalang-alang at sinusuri habang naghahanap ng 
anumang potensyal na lokasyon ng ballot drop box. Isinasaalang-alang ang mga lugar ng ballot 
drop box na pinakamahusay na magbibigay sa mga botante ng mga karagdagang opsyon 
upang ihulog ang kanilang balota sa ligtas at kumbinyenteng paraan. Ang mga pinakamahusay 
na pagsusumikap ay ginagawa upang matukoy ang mga lokasyon para sa mga stand-alone na 
mga drop box, sa mga lugar na kasalukuyang may mga kamerang panseguridad sa mga lugar 
na iba sa mga lugar ng vote center at mga opisina ng koreo. 

Magkakaroon ng kumbinasyon ng stand-alone at may tauhang mga lokasyon ng ballot drop 
box. 

Mga Minimum na Inire-require sa Ballot Drop Box 
§4005(a)(10)(l)(vi)(VI) 

Bukod sa mga minimum na inire-require ng VCA, ang opisina ng California Secretary of State 
ay nagbibigay ng mga regulasyon gaya ng mga inire-require sa kadaliang paggamit at wika. 
Ang mga stand-alone ballot drop boxes ay idinisenyo upang magbigay ng isinaling legal na 
wikang kabilang sa graphics ng ballot drop box. Dagdag dito, sinusuri ng opisina ng 
Tagapagrehistro ang posibilidad ng pagdagdag ng mga karagdagang tampok upang suportahan 
ang mga botanteng may kapansanan, gaya ng nilalaman sa Braille, high contrast na likhang 
sining, at patuloy na makikipagtulungan sa mga kasama sa komunidad ng may kapansanan 
upang saliksikin ang mga pinakamahusay na gawain para sa konsiderasyon sa hinaharap.  

Ang mga lokasyon ng ballot drop box, ito man ay nasa looban o labasan, ay pagpapasyahan 
batay sa mga inire-require na nakatakda sa VCA, sa kadaliang paggamit ng mga botanteng 
may kapansanan at mga pangangailangan sa wika, kahandaan ng lokasyon, at feedback ng 
publiko.  

Tutukuyin at ia-assess ng opisina ng Tagapagrehistro ang daan-daang potensyal na lokasyon 
upang masiguro na ang mga ballot drop box ay ipinamamahagi sa buong County ng San Diego 
sa paraang nagbibigay ng mas malaking access at kaginhawaan para sa lahat ng botante. 

Bukod dito, susundin ng Tagapagrehistro ang “California Code of Regulations (CCR) Title 2. 
Administration, Division 7, Chapter 3. Article 1. Mga Lokasyon ng mga Ballot Drop Box ng 
Pagboto sa Koreo at Paghulog ng Pagboto sa Koreo” na mga patnubay na nagbibigay ng mga 
hakbang na panseguridad sa mga inire-require sa disenyo ng ballot drop box, pagsubaybay sa 
seguridad at mga pamamaraan ng paggamit sa panahon ng pagboto. Ang disenyo at wikang 
naka-print sa mga ballot drop box ay magbibigay ng kaalaman sa publiko na ang kahon ay 
opisyal at ligtas. Ang mga ballot drop box ay magkakaroon ng pang-iwas na seguridad gaya ng 
coating laban sa bandalismo at mga tampok na pumipigil sa sunog. 
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Assessment sa Survey sa Ballot Drop Box 
Ang VCA ay nagrerequire sa mga county na isaalang-alang sa minimum ang labing-apat na 
pamantayan kapag nagtatatag ng mga lokasyon ng ballot drop box. Ang opisina ng 
Tagapagrehistro ay gumagamit ng kagamitang pangmapa ng Center for Inclusive Democracy 
(CID) at ng magagamit na geospatial na data na nasa pinakakasalukuyan mula sa SanGIS 
upang isaalang-alang ang lahat ng inirerequire na pamantayan. Ang opisina ng Tagapagrehistro 
ay nagbibigay ng access sa interaktibong kagamitang pangmapa ng CID na nagpapahintulot sa 
gumagamit na hanapin at suriin ang anumang iminumungkahing lokasyon batay sa mga inire-
require na pamantayan (tingnan ang paglalarawan sa Kagamitang Pangmapa ng Center for 
Inclusive Democracy sa pahina 17). 

Habang ang Kagamitang Pangmapa ng CID ay nagbibigay ng mabilis at mabisang paraan 
upang i-assess ang mga iminumungkahing lokasyon batay sa mga inire-require na 
pamantayan, ito ay hindi awtomatikong naglilinaw sa mga pinal na lokasyon ng ballot drop box.  

Bukod sa mga minimum na inirerequire, ang mga karagdagang pamantayan ay isasaalang-
alang sa pagpili ng mga lokasyon ng ballot drop box. Ang mga pamantayang ito, habang hindi 
inire-require ng batas, ay makakaapekto sa proseso ng paghahanap ng lugar, at magpapabuti 
sa pagiging kanais-nais ng lokasyon. Kabilang sa ilang halimbawa ng mga elementong ito ng 
pagpili ng lugar ang pagkakaroon ng isang kamerang panseguridad sa lugar, kahandaan ng 
mga pangmaikling panahon/pansamantalang espasyong paradahan para sa pangkat ng 
pagtitipon ng balota, at pagkakaroon ng sapat na pag-iilaw sa iminumungkahing lugar. 

Proseso ng Pag-recruit ng Lokasyon ng Ballot Drop Box 
Ang packet na nagbibigay ng impormasyon ay kasalukuyang binubuo na kabibilangan ng liham 
mula sa Tagapagrehistro ng mga Botante at isang flyer na nagbibigay ng impormasyon tungkol 
sa ballot drop box tungkol sa mga espesipikasyon, inaasahan, at madalas itanong. Ang packet 
ay gagamitin upang makipag-ugnayan sa mga potensyal na lugar upang magbigay ng 
detalyadong impormasyon tungkol sa proseso ng ballot drop box. Isasama sa packet ang isang 
kasunduan sa ballot drop box upang ang lahat ng partido ay magkaroon ng malinaw na pang-
unawa sa mga papel na gagampanan at obligasyon. 

Ang mga naunang lugar na botohan at lokasyon ng mail ballot drop off ay pinag-aralan upang 
malaman kung ang lokasyon ay makakasuporta sa lugar ng ballot drop box. Kasabay na 
nagtatrabaho sa mga pagpili ng potensyal na lugar ng vote center, ang mga potensyal na 
lokasyon ng ballot drop box ay natukoy na magbibigay ng mga karagdagang opsyon para sa 
mga botante upang ihulog ang mga pinagbotohang balota. Bukod dito, ang pananaliksik ay 
isinasagawa sa mga potensyal na lugar, aklatan, at ibang mga lokasyon sa lungsod na 
magagamit ng publiko. Ang mga kilalang sentro ng pamilihan ng retail at pribado ang may-ari na 
mga ari-arian ay natukoy rin bilang mga posibleng lokasyon. Lahat ng potensyal na lokasyon ng 
ballot drop box ay higit pang pinag-aaralan. Katulad ng proseso ng pag-recruit sa vote center, 
ang mga lungsod at lugar na may pinakamalaking pangangailangan para sa mga ballot drop 
box ay inuuna. 

Ang bawat potensyal na lugar ay sasailalim sa isang pagtasa ng lugar upang malaman ang 
kaangkupan at kadaliang magamit. Sa sandaling lubos na mapag-aralan ang lugar, ang mga 
pinal na pagpapasya ay gagawin sa potensyal na lokasyon ng anumang pagtatalaga. Ito ay 
mangangailangan ng pakikipagtulungan sa mga nangungupahan sa lugar, kumpanyang 
namamahala sa ari-arian at/o may-ari ng ari-arian para sa pag-apruba. 
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Listahan ng mga Potensyal na Ballot Drop Box Kasama ang mga Araw at Oras ng 
Pagpapatakbo 
§4005(a)(10)(l)(vi)(IV), §4005(a)(10)(l)(vi)(VII) 

Ang opisina ng Tagapagrehistro ay kasalukuyang nasa proseso ng pagtukoy sa mga potensyal 
na lokasyon ng ballot drop box at pagsasagawa ng mga assessment ng lugar at mga survey ng 
kadaliang paggamit. Ang mga lokasyon ng ballot drop box ay pipiliin kasabay ng mga feedback 
ng publiko at mga inire-require gaya ng kinakailangan ng batas. Ang pinal na listahan ng mga 
piniling lugar ng ballot drop box ay isasama sa Pamplet ng Impormasyon para sa Botante at 
makukuha sa website ng Tagapagrehistro, sdvote.com. 

Ang lahat ng lokasyon ng ballot drop box ay magbubukas sa mga regular na oras ng tanggapan 
ng hindi bababa sa isang accessible na kahon na magagamit ng 24 na oras sa isang araw, 7 
araw sa isang linggo. Ang lahat ng lokasyon ng ballot drop box ay magsasara sa Araw ng 
Eleksyon, sa ganap na ika-8 ng gabi. 

Tingnan ang pahina 61 sa Mga Apendise para sa Talahanayan ng mga Lokasyon ng Ballot 
Drop Box sa panahon ng pagsusulat at paglalathala. Ilalathala ng opisina ng Tagapagrehistro 
ng mga Botante ang listahan ng mga lokasyon ng ballot drop box sa sdvote.com. 

  

https://www.sdvote.com/content/rov/tl.html
https://www.sdvote.com/content/rov/tl.html
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Mapa ng mga Suhestiyong Lugar para sa mga Lokasyon ng Ballot Drop Box 
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Kasangkapan sa Pagmapa at Metodolohiya ng Vote Center at Ballot Drop 
Box 
Upang makatulong sa pagpili ng mga lugar para sa mga vote center at mga lokasyon ng ballot 
drop box, ang tanggapan ng Tagapagrehistro ay gumagamit ng kagamitang pangmapa ng 
Center for Inclusive Democracy (CID) at ng teknolohiyang Geographic Information System 
(GIS) ng County upang makatulong sa pagtukoy ng pinakamahuhusay na lugar para sa mga 
potensyal na vote center at mga lokasyon ng ballot drop box. Ito ay isinasakatuparan sa 
pamamagitan ng pag-iisip ng data na pandemograpiya at ng botante, mga lugar ng botohan, 
impormasyon tungkol sa parcel, data ng senso, at impormasyon tungkol sa presinto sa antas na 
pangkomunidad. 

Sa paggamit ng grid ng kagamitang pangmapa, na binubuo ng mga selulang may kalahating 
metro na sakop ang buong county, ang “mga angkop na lugar” ay tinukoy at inihambing batay 
sa naka-archive na lugar ng botohan, mga lokasyon ng pagboto at mga bagong pampublikong 
ari-arian at pasilidad. Ang mga assessment sa survey ay isinagawa upang malaman kung ang 
mga lokasyon ay tutugon sa minimum na inire-require na mga pamantayan at iba pang mga 
elemento sa pagpili ng lugar para sa lokasyon ng vote center o ballot drop box.  

Upang higit pang makatulong sa proseso, isinama ang CID data sa mga potensyal na lokasyon 
ng vote center at ballot drop box batay sa mga naka-archive na lugar ng botohan, lokasyon ng 
pagboto, pampublikong impraestruktura, at lugar ng komunidad. Pinahihintulutan nito ang 
pagsubok sa mga kasalukuyang data, pagmungkahi ng mga bagong lugar, at pagsubaybay sa 
progreso ng proseso ng pagpili ng lugar upang makagawa ng mga may-kaalamang desisyon. 

Pamamaraan 
Sa paggamit ng kagamitang pangmapa ng CID, mga elemento sa pagpili ng lugar, at 
teknolohiyang GIS, tutukuyin ng Tagapagrehistro ng mga Botante ng San Diego ang mga 
lokasyon para sa lahat ng “angkop na lugar” sa County na mangangasiwa sa mga vote center 
at mga lokasyon ng ballot drop box. 

Porma ng Suhestiyon para sa Pagpili ng Site sa Website 
Ang isa pang paraan na pinipili ang mga lokasyon ng vote center at ballot drop box para sa 
assessment ay ang feedback ng publiko na natatanggap sa pamamagitan ng Porma ng 
Suhestiyon para sa Site sa sdvote.com. Ito ay nagpapahintulot sa publikong magkaloob ng 
isang pangalan ng pasilidad, address, at isang dahilan para sa pagmungkahi ng lokasyon. Ang 
opisina ng Tagapagrehistro ay patuloy na sumusubaybay sa feedback na nauugnay sa mga 
lokasyon ng vote center at ballot drop box. 

  

https://ca.cidsitingtool.org/county.html?county=073
https://ca.cidsitingtool.org/county.html?county=073
https://www.sdvote.com/content/rov/tl/VotersChoiceAct.html
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Mga Serbisyo sa mga Botanteng May Kapansanan 
§4005(a)(10)(l)(vi)(X) 

Ang Tagapagrehistro ng mga Botante ng County ng San Diego ay nakatuon sa pagsuporta sa 
mga botanteng may kapansanan sa kabuuan ng paglipat sa modelo ng vote center. Ang opisina 
ng Tagapagrehistro ay palalawakin at ia-update ang mga serbisyo para sa mga botanteng may 
kapansanan sa pamamagitan ng kolaboratibong proseso ng pagmungkahi ng komunidad at 
komite ng tagapayo at sa pamamagitan ng paggamit ng updated comprehensive accessibility 
survey. 

Sinusuportahan ng opisina ng Tagapagrehistro ang mga botanteng may kapansanan sa 
pamamagitan ng: 

• Sinisuguro na tumutugon ang lahat ng vote center sa mga inire-require sa kadalian ng 
paggamit 

• Paggamit ng mga ballot marking device kasama ang kasalukuyang teknolohiyang 
sumusuporta sa kadalian ng paggamit 

• Pagbibigay ng kakayahang bumoto nang mag-isa mula sa tahanan sa pamamagitan ng 
sistema ng malayuang accessible na pagboto sa pamamagitan ng koreo (RAVBM) ng 
county 

• Pagbibigay ng mga bersyong audio ng mga materyal sa pagboto 

Updated Accessibility Survey 
§4005(a)(4)(C) 

Upang sumunod sa mga inire-require na kadaliang paggamit, ang Accessibility Checklist ng 
Secretary of State ay pinag-aralan, at ang mga karagdagang inire-require ay idinagdag sa 
Survey ng Lugar ng Botohan ng Tagapagrehistro ng mga Botante na likhain ang Survey sa Vote 
Center ng Tagapagrehistro ng mga Botante ng County ng San Diego. Ang ini-update na 
bersyon ay nakapokus sa mas malalim na pagsusuri sa mga daang binabiyahe mula sa 
pampublikong transportasyon, paghahanap ng mga lugar na may pinakamataas na bilang ng 
accessible na mga espasyong paradahan, at mga karagdagang tanong upang makita ang 
pagkakaiba sa pagitan ng mga uri ng mga rampa sa gilid ng bangketa. 

Ang nakaraang survey ay pinag-aralan din upang matiyak na ang lahat ng tanong sa 
kasalukuyang survey ay sumusunod sa Accessibility Checklist ng Secretary of State at sa mga 
inire-require sa VCA. Ang format ng Survey ng Vote Center ay ini-update din mula sa dating 
mga papel na bersyon at lipas na sa panahong mga elektronikong bersyon patungo sa isang 
nakabase-sa-aplikasyon na programa na magagamit sa isang mobile na elektronikong device. 

Impormasyon para sa mga Serbisyo para sa mga Botanteng May 
Kapansanan na kasama sa mga Pamplet ng Impormasyon para sa Botante 
at mga intruksiyon sa VBM 
§4005(a)(8)(B)(i)(IV) 
 
Isasama sa Pamplet ng Impormasyon para sa Botante ang impormasyon tungkol sa kung 
paano makakahiling ng tulong ang mga botanteng may kapansanan, numero ng telepono ng 
Hotline sa Pagboto ng Disability Rights California, at kung paano makikipag-ugnayan sa opisina 
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ng Tagapagrehistro ng mga Botante para sa anumang mga pangkalahatang katanungan. 
Bukod dito, tutukuyin ng pamplet na ang botanteng hindi kayang magmarka ng balota ay 
maaaring magsama ng hanggang dalawang indibidwal upang tumulong sa pagboto. Isasama 
rin sa pamplet ang postcard na may bayad nang selyo para sa mga botanteng humiling ng 
remote na accessible na balota ng pagboto sa koreo (RAVBM). 

Ang mga intruksiyon sa balotang pangkoreo ay magbibigay ng kaalaman sa mga botante na 
makahihiling ng mga materyales sa eleksyon sa isang accessible na format. 

Accessible na Impormasyong Naka-post sa Website 
§4005(a)(10)(l)(i)(IV), §4005(a)(8)(B)(ii) 

Ang website ng Tagapagrehistro ng mga Botante ay nagbibigay ng impormasyon sa lahat ng 
botante sa isang accessible na format. Ang espesyal na atensiyon ay ibinigay sa disenyo ng 
website upang mapangasiwaan ang pag-akma sa mga tagabasa ng screen at madaling pag-
navigate. 

Ang website ay nagkakaloob sa mga botante ng impormasyong may kaugnayan sa proseso ng 
eleksyon, pagpaparehistro upang makaboto, pagsasabatas ng VCA, at sa Election 
Administration Plan (EAP). Ang website ay mayroon ding nakatuon na webpage na Accessible 
na Pagboto (sdvote.com) na magbibigay ng impormasyon tungkol sa mga serbisyong 
makukuha ng mga botanteng may kapansanan, kabilang ang: 

• Vote Center at ballot drop box accessibility 
• Paglalarawan at mga intruksiyon sa ballot marking device 
• Mga mapagkukunan para sa mga botanteng may kapansanan 
• Paghiling ng remote accessible vote by mail ballot (RAVBM) 

Ang website ay kabibilangan ng impormasyon tungkol sa mga uri ng serbisyong makukuha ng 
mga botanteng may kapansanan, kung ano ang mga serbisyong makukuha sa mga vote center, 
at marami pa. Ito ay kabibilangan din ng isang listahan ng mga vote center at mga ballot drop 
box sa accessible na format. 

Paano makakahiling ang Botanteng May Kapansanan ng Balotang 
Pangkoreo, RAVBM, o Pamalit na Balota 
§4005(a)(5), §4005(a)(10)(l)(ii) 

Sa paglipat sa mga vote center, ang taong may kapansanan ay makakahiling ng balotang 
pangkoreo, RAVBM, o pamalit na balota sa pamamagitan ng website, sa pamamagitan ng 
email, sa telepono, sa nakasulat na anyo, o nang personal sa opisina ng Tagapagrehistro. 
Maaari ring humiling ang botante ng RAVBM sa pamamagitan ng postcard na may bayad nang 
selyo na kasama sa bawat Pamplet ng Impormasyon para sa Botante. Bukod sa mga opsyong 
ito, ang mga botante ay makakahiling nang personal ng pamalit na balota at makakaboto sa 
alinmang vote center. 

  

https://www.sdvote.com/content/rov/tl/outreach/accessible_voting.html
https://www.sdvote.com/content/rov/tl/outreach/accessible_voting.html
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Remote Accessible Vote-By-Mail (RAVBM) 
§4005(a)(8)(B)(i)(IV) 

Ang mga rehistradong botante ng County ng San Diego na may kapansanan ay maaaring 
humiling ng isang maaaring i-download na balota sa pamamagitan ng pagkonekta sa sistema 
ng remote accessible vote-by-mail (RAVBM) ng Tagapagrehistro. Ang RAVBM ay nagbibigay 
sa mga botanteng may kapansanan ng kakayahang humiling ng access sa balotang pangkoreo 
sa paraang elektroniko. Ang balota ay maaaring i-download sa computer ng botante, 
mamarkahan gamit ang sariling pantulong na teknolohiya ng botante, at saka mai-print. Ibibigay 
ang mga instruksiyon sa sistema ng RAVBM. 

Gaya ng sa anumang balotang pangkoreo, ang mga balotang RAVBM ay kailangang selyado 
sa loob ng ibinabalik na sobre gaya ng ibinibigay sa tagubilin ng sistema, pinirmahan at ibinalik 
sa pamamagitan ng koreo o sa alinmang lokasyon ng vote center o opisyal na ballot drop box. 

Mababasa rin ang mga tagubilin sa pagbabalik sa pamplet ng impormasyon para sa botante na 
ipinadala sa adres na pangkoreo o email address ng bawat botante. 

Uri at Bilang ng mga Accessible na Ballot Marking Device 
§4005(a)(2)(B), §4005(a)(4)(D), §4005(a)(10)(l)(vi)(X) 

Lahat ng vote center ng County ng San Diego ay magtataglay ng minimum na walong ganap na 
accessible na ballot marking device at maaaring palawakin ang bilang ng mga kagamitan 
depende sa sukat ng silid ng pagboto at mga pangangailangan ng botante. 

Magagawa ng isang botante na markahan ang kanyang balota gamit ang display ng 
touchscreen, kagamitang napapatakbo ng audio, o ang kanyang sariling pantulong na 
teknolohiya. Ang mga ballot marking device ay magbibigay sa mga botanteng may kapansanan 
ng isang malayang karanasan sa pagboto. Ang mga ballot marking device ay isasaayos upang 
pahintulutan ang lahat ng botante ng oportunidad na ihulog ang kanilang balota nang pribado at 
nang mag-isa. 

Uri at Bilang ng mga Makatwirang Pagbabago sa mga Vote Center 
§4005(a)(6)(D), §4005(a)(10)(l)(vi)(X) 

Mayroong maraming uri ng makatwirang pagbabagong ihahandog sa loob ng mga vote center. 
Ang elektronikong pag-check-in, minimum na pamantayan ng walong accessible na ballot 
marking device, at mga pisikal na pagbabago ay itatalaga upang suportahan ang mga 
botanteng may kapansanan. 

Ang mga magnifier ay makukuha kapag hiniling, at ang mga silya ay makukuha sa mga 
lokasyon ng check-in at sa mga accessible na yunit ng pagboto kapag hiniling. Kung kailangan 
ng botante ng karagdagang tulong, ang mga empleyado sa vote center ay nakahandang 
tumulong sa isang botante bilang gabay sa pagtingin sa pamamagitan ng silid ng pagboto, o 
upang basahin ang anumang impormasyong maaaring hindi nila makita. 

Bilang karagdagan sa mga pagbabagong mahihiling, ang bawat vote center ay sasailalim sa 
survey para sa kadaliang magamit. Kung kailangan, ang mga pasilidad ay maaaring lagyan ng 
mga rampa ng pintuan para sa maiikling pagtaas upang pumasok sa mga silid, mga cone 
upang matukoy ang mga panganib, at mga mat upang takpan ang mga panganib na madulas. 
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Karamihan ng mga pasilidad ay sasabihang iwanang bukas ang mga pinto sa silid ng pagboto 
para sa kadaliang paggamit. 

Ang bawat vote center ay magkakaroon ng karatulang may numero ng telepono na maaaring 
tawagan ng botante upang humiling ng pagboto sa gilid ng bangketa nang hindi pumapasok sa 
vote center. 

Toll-Free na Linya ng Telepono para sa Botante 
§4005(a)(10)(l)(vii) 

Ang publiko ay bibigyan ng isang toll-free na numero ng telepono para sa botante upang 
idirekta ang mga botante sa mga feature na accessible upang makapagtanong at makatanggap 
ng impormasyong may kaugnayan sa pagboto at eleksyon. Ang toll-free na numero ng telepono 
ay ilalathala sa website ng Tagapagrehistro ng mga Botante, at ibibigay sa pakikipag-ugnayan 
ng media at direktang impormasyon sa pakikipag-ugnayan kabilang ang Pamplet ng 
Impormasyon para sa Botante. 

Ang mga botanteng hindi nakakarinig, nahihirapang makarinig, o may kapansanan sa 
pagsasalita ay maaaring gumamit ng California Relay Service (CRS) sa pamamagitan ng pag-
dial ng 711 upang magamit ang sistema ng telepono sa pamamagitan ng isang tekstong 
telepono (TTY) o ibang kagamitan upang matawagan ang toll-free na numero ng telepono para 
sa botante ng opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante. Sinusuportahan ng CRS ang mga 
sumusunod na paraan ng komunikasyon: TTY, VCO, 2LVCO, HCO, STS, VASTS, ASCII, o 
Voice. 

Kumperensya sa Pamamagitan ng Video 
Ang opisina ng Tagapagrehistro ay naghahanap ng mga opsyon para sa pagbibigay ng tulong 
sa pagsasalin ng American Sign Language kung hihilingin sa mga vote center. 
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Mga Serbisyong Tulong sa Wika 
Ang opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante ay nagbibigay ng mga komprehensibong 
serbisyong tulong sa wika sa mga botante. Mula sa pagkakaroon ng mga nakalaang bilingguwal 
na tauhan na naghahanda ng mga pagsasaling angkop sa kultura at pagpapanatili ng isang 
malawak na kalendaryo ng kaganapan, ang opisina ng Tagapagrehistro ay nakatuong 
magbigay ng maraming oportunidad para sa mga komunidad na kaugnay ng wika upang 
matutunan ang tungkol sa paglipat sa mga vote center. 

Mga Isinaling Sangguniang Balota at Tulong sa Wika  
§13400 

Ayon sa California Elections Code §14201, ang opisina ng Tagapagrehistro ay inaatasang 
magbigay ng mga isinaling sangguniang balota sa mga pinagtutuunang presinto at 
impormasyong nagsasaad na ang mga isinaling sangguniang balota ay makukuha sa mga 
pinagtutuunang presinto. 

Mga Serbisyong Tulong sa Wika kabilang sa mga Pamplet ng 
Impormasyon para sa Botante o mga Tagubulin sa Balotang Pangkoreo at 
Website 
§4005(a)(8)(B) 

Ang mga botante ay bibigyan ng paunawa tungkol sa kanilang kakayahang humiling ng mga 
isinaling materyal sa eleksyon at mga serbisyong tulong sa wika sa Pamplet ng Impormasyon 
para sa Botante at mga instruksyon sa pangkoreong balota. 

Ang website ay magbibigay ng kumpletong listahan ng mga serbisyong tulong sa wika. Sa 
kasalukuyan, ginagamit ng opisina ng Tagapagrehistro ang Tulong sa Wika (sdvote.com) upang 
magbigay ng impormasyon tungkol sa mga serbisyong tulong sa wika sa ilalim ng modelo ng 
lugar ng botohan. Ia-update ang webpage na ito upang sumalamin sa mga serbisyong tulong sa 
wika na makukuha sa ilalim ng modelo ng vote center. 

Paglalagay ng Tauhang Bilingguwal sa Vote Center at mga 
Sinusuportahang Wika 
§4005(a)(10)(l)(vi)(IX) 

Pagpapasyahan ng opisina ng Tagapagrehistro kung aling mga vote center ang matatagpuan 
sa o magiging malapit sa presinto na tumutugon sa mga inire-require sa wika sa ilalim ng 
pederal na Voting Rights Act (VRA) para sa personal na tulong sa wika. Bukod dito, ang opisina 
ng Tagapagrehistro ay hihingi ng feedback sa publiko tungkol sa kung aling mga vote center 
ang dapat magkaroon ng mga tauhang bihasa sa mga partikular na wika, alinsunod sa 
subdivision (c) ng §12303 at §203 ng pederal Voting Rights Act. Ang bawat pagsusumikap ay 
gagawin upang mag-recruit at magtalaga ng mga tauhang bilingguwal para sa mga vote center 
na ito. 

Sa mga vote center na tinukoy bilang nakakatugon sa mga inirerequire na tulong sa wika, ang 
mga botante ay magkakaroon pa rin ng mga alternatibong opsyong tumanggap ng mabisang 

https://www.sdvote.com/content/rov/tl/outreach/language_assistance.html
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tulong sa wika gaya ng mga isinaling nakasulat na materyal, o tulong sa pamamagitan ng tawag 
sa telepono. 

Toll-Free na Linyang Tatawagan para sa Botante at Call Center para sa 
Botante 
§4005(a)(10)(l)(vii), §4005(a)(10)(l)(i)(I) 

Patungo sa Araw ng Eleksyon, ang opisina ng Tagapagrehistro ay nagpapatakbo ng isang call 
center na may mga tauhang mga bilingguwal na operator at gumagamit ng serbisyo ng 
matatawagang tagapagsalin upang tulungan ang mga botante (sa wika) sa mga tanong bago, 
sa panahon ng, at pagkatapos ng eleksyon. Ang walang bayad na numero ng call center ay 
(800) 696-0136 at ito ay nai-activate na.  

Ang toll-free na numero ng telepono ay ilalathala sa website ng opisina ng Tagapagrehistro, 
mga pahayag ng serbisyo sa publiko, at ibibigay sa pakikipag-ugnayan ng media at direktang 
impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng botante kabilang ang Pamplet ng Impormasyon para sa 
Botante. Mayroong isang walang bayad na numerong maglilingkod sa publiko, kabilang ang 
mga komunidad na nangangailangan ng tulong sa wika. 

  



DRAFT NA EAP - Pahina 24 ng 75 
 

Teknolohiya sa Pagboto  

Elektronikong Listahan ng mga Botante (Mga e-pollbook) 
Ang mga elektronikong pollbook (e-pollbook) ay papalit sa mga papel na listahan at magbibigay 
ng mekanismo upang matiyak ang mabisa at ligtas na pagproseso ng mga karapat-dapat na 
botante sa alinmang lokasyon ng vote center. Ang mga e-pollbook na ito ay naglalaman ng 
elektronikong listahan ng mga rehistradong botante (Listahan ng mga Botante) na ginagamit sa 
mga vote center. Ang Listahan ng mga Botante ay ang opisyal na listahan ng lahat ng 
rehistradong botanteng karapat-dapat na bumoto sa eleksyon. Ang mga e-pollbook ay maaaring 
gamitin upang maberipika ang data ng rehistrasyon ng botante, kabilang ang pangalan, 
address, petsa ng kapanganakan, mas gustong wika, preperensyang partido, presinto, at 
katayuan ng pamamagitan ng koreo. Ngunit, ang mga e-pollbook ay hindi kailanman nag-i-store 
ng numero ng lisensya sa pagmamaneho, o anumang pantukoy sa social security number. 
Nagbibigay ang mga ito ng mas mabuting pananaliksik at higit pang up-to-date na katayuan ng 
impormasyon ng botante kaysa sa listahang papel, paglikha ng mas mabuting karanasan sa 
pagboto para sa mga botante. 

Ang mga e-pollbook ay nakikipagpalitan ng mga update sa katayuan ng botante sa sistema ng 
rehistrasyon ng botante sa isang protektado, encrypted na paraan, na nagpapahintulot sa mga 
tauhan sa vote center na maberipika nang mas mabuti ang pagiging karapat-dapat ng botante 
na tumanggap ng balota at maiwasan ang dobleng pagboto. Ang sistema ng rehistrasyon ay 
nagbabahagi ng impormasyon sa pamamagitan ng koneksyon nito sa sistemang VoteCal. Ang 
VoteCal ay isang sentralisadong pambuong-estadong database ng rehistrasyon ng botante na 
may interaksyon at nakikipagpalitan ng impormasyon sa database ng rehistrasyon ng database 
ng county at iba pang mga sistema ng estado gaya ng Department of Corrections and 
Rehabilitation, Department of Public Health, at ng Department of Motor Vehicles. 

Sistema ng Pagboto 
Ang Tagapagrehistro ng mga Botante ay sumusunod sa mga mahigpit na inire-require na chain 
of custody para sa software at hardware ng sistema ng pagboto sa buong proseso ng 
pagsubok, sertipikasyon, at pagpapatakbo. Bilang bahagi ng proseso ng sertipikasyon, ang 
sistema ng pagboto ng County ng San Diego ay dumaan sa puspusang pagsubok na functional 
at panseguridad na isinagawa ng opisina ng Secretary of State at ng isang sertipikadong 
laboratoryo ng pagsubok upang matiyak ang pagsunod ng sistema sa mga batas ng California 
at ng pederal na gobyerno, kabilang ang California Voting System Standards (CVSS) na siyang 
mga pinakamahigpit sa bansa. Ang sertipikadong software at hardware ng sistema ng pagboto 
ng county ay ginagamit sa isang kapaligiran kung saan ang kawing ng pag-iingat at integridad 
ng software ay mahigpit na kinokontrol. 

Ang seguridad ay binuo sa bawat aspeto ng teknolohiya sa pagboto ng county. Bilang bahagi 
ng puspusang proseso ng sertipikasyon sa teknolohiya sa pagboto, isang independiyenteng 
ikatlong partido na awtoridad sa pagsubok ang nagsagawa ng pag-aaral at pagsusuri sa  
source code, pagsubok sa pagpasok sa hardware at software, at pagsubok sa pagpapatakbo 
upang mapatunayan ang paggana at pag-function ng sistema sa ilalim ng mga kondisyong 
normal at hindi normal. Isinagawa ito upang matukoy ang anumang mga bulnerabilidad sa code 
na nagre-require sa mga vendor ng sistema ng pagboto upang resolbahin at ayusin bago ang 
sertipikasyon upang maiwasan ang anumang mga isyu sa mga eleksyon ng county. 
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Ang opisina ng Tagapagrehistro ay may mahigpit na inire-require na chain of custody, kabilang 
ang mga inire-require sa tauhan, pinoprotektahan ang source code mula sa mga paglabag at 
ang mga pag-aaral at pag-odit pagkatapos ng eleksyon ay nagtatatag ng pagsunod sa pagitan 
ng mga pinagbotohang balota at sistema ng pagboto. 

Bukod dito, ang sistema ng pagboto ng county ay nakabase sa papel na nangangahulugang 
ang opisina ng Tagapagrehistro ay may bakas ng papel na balota para sa bawat ibinoto.  

Ballot Marking Device (BMD) 
Ang bawat vote center ay magkakaroon ng pinakabababang walong touchscreen na ballot 
marking device na magpi-print ng isang opisyal na papel na balota na may mga pinili ng botante 
na maaari nilang mapag-aralan bago ilagay ang balota sa opisyal na ballot box upang mabilang 
sa opisina ng Tagapagrehistro. 

Ang mga botanteng bumibisita sa mga lokasyong ito upang bumoto sa personal ay 
mamarkahan ang kanilang balota gamit ang kagamitan. Ang kagamitang ito ay hindi nag-i-store, 
nagtatala o nagbibilang ng anumang mga boto at hindi ito nag-i-store ng anumang 
impormasyon ng botante. 

Mayroong dahilan kung bakit ang mga kagamitang ito ay tinatawag na mga ballot marking 
device. Minamarkahan ng botante ang kanilang pinili sa screen. Pagkatapos, sa kapares na 
printer ay ipi-print ng botante ang kanilang opisyal na balota kasama ang kanilang pinili. Ang 
opisyal na papel na balotang ito ang pumapasok sa loob ng opisyal na ballot box na itatala sa 
opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante. 

Ang mga ballot marking device ay lubos na sumusunod sa Americans with Disabilities Act. 
Bukod sa Ingles, maaaring piliin ng mga botante ang mga isinaling balota sa isa sa apat na wika 
ng County na sakop ng pederal na gobyerno: Spanish, Filipino, Vietnamese, at Chinese. 

Ang tauhan sa vote center ay sisimulan ang sesyon ng botante sa pamamagitan ng pag-
activate ng kagamitan. Pipiliin ng mga botante ang wika at gagawin ang kanilang mga pagpili sa 
pamamagitan ng paghipo sa screen na katabi ng mga pipiliin sa pagboto. Maaaring pag-aralan 
ng mga botante ang kanilang mga pinili at gumawa ng mga pagtatama kung kailangan sa 
screen, at pagkatapos ay i-tap ang “print ballot” (“i-print ang balota”) upang mai-print ang 
kanilang opisyal na balota. Pagkatapos mapag-aralan ang kanilang mga pinili, maaaring ipasok 
ng mga botante ang kanilang mga balota sa isang secrecy sleeve o sobreng ibinigay sa kanila 
ng tauhan sa vote center at maaaring ilagay ito sa ballot drop box o ibigay ito sa tauhan sa vote 
center upang maihulog sa kahon ng balota para sa kanila.  

Ang mga video na nagbibigay ng instruksiyon ay mapapanood sa sdvote.com. 

  

https://www.sdvote.com/content/rov/tl.html
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Seguridad sa Pagboto 
Agresibong pinagsusumikapan ng opisina ng Tagapagrehistro ang mga hakbang na 
panseguridad upang maprotektahan ang integridad ng ating mga eleksyon sa pamamagitan ng 
pag-uukol ng atensyon sa mga isyung may kaugnayan sa integridad ng balota at mga sistema 
ng rehistrasyon ng botante. Bagaman ang mga banta ay patuloy na nagbabago at ang mga 
insidente ay natatangi, may mga pinakamahusay na gawain at mahihigpit na protokol na 
itinakda upang maghanda para sa mga banta at insidente.  

Ang opisina ng Tagapagrehistro ay patuloy na pinapabuti ang ating mga kasalukuyang sistema 
sa pamamagitan ng mga gawain ng pamamahala sa siklo ng buhay ng hardware at software. 
Ang opisina ng Tagapagparehistro ay nagpatupad ng mga pisikal at cybersecurity na kontrol 
habang isinasama ang pagsasanay para sa mga empleyado.  

Mayroong mga mahigpit na kontrol sa pag-access na nakatalaga sa pagprotekta sa silid kung 
saan nakalagay ang sistema ng pagboto. Ang bawat silid sa opisina ng Tagapagrehistro ay may 
kisameng may nakalagay na mga kamera na nakadirekta sa mga lugar ng pasukan at labasan 
para sa mga karagdagang pag-iingat na panseguridad. 

Mga Plano para sa Seguridad at Posibilidad Upang Masiguro ang Pagpigil 
at Paggambala 
§4005(a)(10)(l)(vi)(VIII)(ia) 

Ang opisina ng Tagapagparehistro ay may iba't ibang paraan upang masiguro ang pagpigil sa 
paggambala sa mga pagpapatakbo ng eleksyon sa pamamagitan ng mga pakikipagtulungan, 
panloob na kontrol, at pamamaraan. 

Mga Pang-estado, Pederal, at Lokal na Pagtutulungan 
Ang opisina ng Tagapagrehistro ay bumuo ng ugnayan sa San Diego County Chief Technology 
Office (CTO) at sa kasalukuyang Information Technology Outsourcer (ITO) – na namamahala 
sa IT network ng county. Ang opisina ng Tagapagrehistro ay mayroon ding direktang ugnayan 
sa Secretary of State ng California, Department of Homeland Security (DHS), Federal Bureau of 
Investigation (FBI) at sa Election Assistance Commission (EAC). 

May nadagdagang kolaborasyon sa mga siklo ng eleksyon bago at pagkatapos ng eleksyon. 
Pinahuhusay ng opisina ng Tagapagrehistro ang kamalayan sa seguridad at komunikasyon, 
kabilang ang mga regular na miting sa CTO, ITO, Sheriff, DHS, at sa FBI ng County. 

Mga Panloob na Kontrol 
Mula sa isang teknikal na pananaw, isinasama ng opisina ng Tagapagrehistro ang iba't ibang 
paraan upang matiyak na ang data ay nananatiling encrypted at ligtas sa lahat ng oras. Ang 
pisikal na seguridad ay isa ring konsiderasyon kapag pumipili ng lokasyon upang mangasiwa sa 
isang vote center. Tanging ang mga pasilidad na nagbibigay ng sapat na pisikal na seguridad 
ang pipiliin. 

Ang pamamahala ng mobile na kagamitan ay nagpapahintulot ng buong kontrol sa pagkuha at 
pagpapatupad ng mga patakarang nauugnay sa mga e-pollbook tablet. Ang pamamahala sa 
mobile device ay nagpapahintulot ng kakayahang burahin ang device nang remote, gamitin ang 
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pagpapatupad ng password, at pahintulutan ang mga pag-update sa software sa tuwing 
kailangan. 

Ang bawat vote center ay magkakaroon ng isang smartphone para sa notipikasyon kung 
sakaling magkaroon ng emerhensiya. Ang mga tauhan sa vote center ay tatanggap din ng 
pagsasanay at mga instruksyon sa kanilang sangguniang manual tungkol sa kung anong mga 
pamamaraan ang susundin kung sakaling magkaroon ng emerhensya. Ang kagamitan sa 
pagboto ay magkakaroon ng pamalit na baterya kung sakaling mawalan ng kuryente. 

Mga Pamamaraan, Paraan at Pamantayan 
Ang mga pamamaraan sa kawing ng pag-iingat ay ginagamit bilang isang kontrol na pang-
administratibo bilang bahagi ng pangkalahatang istratehiya upang maprotektahan ang mga 
pagpapatakbo ng eleksyon. Sinisiguro ng mga pamamaraan sa kawing ng pag-iingat na ang 
pisikal na pagsubaybay sa kagamitan sa sistema ng pagboto ay nasa lugar. 

Ang mga bumubuo sa sistema ng pagboto ay pinoprotektahan sa loob ng isang ligtas na 
lokasyon hanggang sa mailabas para sa eleksyon. Ang mga ballot marking device ay inilalagay 
sa may numerong tatak na mga sisidlan para sa transportasyon. Lahat ng kagamitan sa 
pagboto ay sinusubaybayan gamit ang mga RFID label kapag itinatalaga at ibinabalik sa opisina 
ng Tagapagrehistro. 

Ang mga manggagawa ng eleksyon ay pumipirma sa mga dokumento sa kawing ng pag-iingat, 
na kilala bilang pagsusulatan ng beripikasyon ng tatak, para sa kagamitan sa pagboto sa mga 
lokasyon ng pamamahagi. Ang mga manggagawa ng eleksyon at mga tauhan ng vote center ay 
aatasang suriin ang mga tatak na panseguridad nang pana-panahon at iulat ang anumang mga 
nasirang tatak o kahina-hinalang aktibidad. Ang kagamitan sa pagboto ay iniimbentaryo at 
inilalagay sa isang protektadong lokasyon. 

Mga Plano sa Seguridad at Posibilidad upang Masiguro ang Pagpapatuloy 
ng Eleksyon kung Sakaling Magkaroon ng Pagkagambala 
§4005(a)(10)(l)(vi)(VIII)(ib) 

Ang opisina ng Tagapagrehistro ay may itinakdang nagpapatuloy na plano ng pagpapatakbo 
upang mapahupa o mapigilan ang mga paggambala sa proseso ng mga eleksyon; gayunman, 
mahalaga rin na maging handa sa pagtugon sa tunay na posibilidad ng isang insidente o 
pagkagambala. Ang section na ito ay nagsasaad ng mga hakbang na isinagawa upang maging 
handa sa pagpapatuloy ng mga pagpapatakbo ng eleksyon kung sakaling magkaroon ng 
pagkagambala. 

Pagtugon ng Vote Center sa Panahon ng Pagboto 
Sa panahon ng pagboto, ang mga tauhan ng suporta sa eleksyon ay matatagpuan sa buong 
County ng San Diego na handang tumugon sa anumang insidente. Ang mga tauhan na ito sa 
larangan ay may pamalit na kagamitan at suplay sa pagboto at sinasanay upang panghawakan 
ang mga isyung teknikal. Ang mga empleyado sa vote center ay may pang-emerhensiyang 
impormasyon sa pakikipag-ugnayan, kabilang ang isang nakatalagang helpdesk na mabilis na 
nakakalutas ng mga isyu, o nagpapadala ng isang miyembro ng pangkat ng suporta sa 
larangan. 
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Ang lahat ng kagamitan sa vote center ay gumagana nang mag-isa. Kung ang isang kagamitan 
ay tumigil sa paggana, hindi nito naaapektuhan ang pagpapatakbo sa ibang kagamitan sa 
pagboto. 

Pagpapatuloy ng Plano sa mga Pagpapatakbo 
Ang opisina ng Tagapagrehistro ay may malalim na plano na maaaring magamit sakaling 
mayroong insidente o pagkawala ng cybersecurity. Ang planong ito ay nagbibigay ng isang 
sistematikong paraan upang matukoy, matugunan at malampasan ang isang insidente. 

Ang mga esensyal na function at mga kaugnay na pagdepende sa teknolohiya ng impormasyon 
ng mga ito ay tinukoy upang tiyakin ang pagpapatuloy ng pagpapatakbo ng mga eleksyon kung 
sakaling magkaroon ng pagkagambala. Ito ay nagbibigay ng framework para sa pag-alam sa 
mga kritikal na prosesong pangnegosyo at pagbibigay ng kakayahan sa organisasyon upang 
malampasan ang pagkawala ng bahagi o lahat ng kakayahan sa pagpapatakbo.  

Ang mga pagtatalaga ng awtoridad ay itinatakda upang maiwasan ang maling impormasyon at 
mapamahalaan ang pagpapalaganap ng impormasyon sa mga botante, tauhan, at media sa 
panahon ng pagkagambala, pati na rin gumawa ng mga pag-alam at desisyon sa patakaran 
para sa mga may silbing lugar sa departamento sa tuwing naaangkop. 

Mga Paraan at Pamantayan 
§4005(a)(10)(l)(iv) 

Ang layunin ng plano ng pagpapatuloy ay upang mapahintulutan ang mga pagpapatakbo ng 
eleksyon na magpatuloy sakaling magkaroon ng sakuna, insidente, o pagkagambala sa 
serbisyo. Sa pagtukoy sa mga pamamaraan para sa mga esensyal na function, proseso, 
komunikasyon, at alternatibong pasilidad, ang mga pinakamaagang nakikitang pagkagambala 
sa mga pagpapatakbo ng eleksyon ay mapapahupa. 

Mga Esensyal na Function 
Kinikilala ng plano ng pagpapatuloy ang lahat ng mga esensyal na function na kinakailangan 
upang magpatakbo ng isang eleksyon. Ang bawat isa sa mga esensyal na function ito ay 
sinusuri, at ang mga teknikal na pagdepende para sa bawat isa ay inaalam. Para sa bawat isa 
sa mga teknikal na pagdepende, ang istratehiya sa pagrekober ay nililinaw, kabilang ang 
pagpapanumbalik ng kinakailangang data.  

Komunikasyon 
Tinutugunan din ng plano ng pagpapatuloy ang mga paraan ng komunikasyon, at kung paano 
maaaring magpatuloy ang komunikasyon sa panahon ng pagkagambala. Kabilang dito ang mga 
alternatibong paraan ng komunikasyon sakaling pumalya ang primaryang sistema. Ang mga 
responsibilidad ay itinatalaga para sa pamamahagi ng impormasyon, at ang mga pangunahing 
apektado na dapat bigyan ng komunikasyon kung sakaling magkaroon ng pagkagambala. Ang 
prosesong nagambala ang nagpapasya kung kanino dapat gawin ang komunikasyon. 
Halimbawa, ang ilang pagkagambala ay mangangailangan ng komunikasyon sa mga tauhan 
lamang ng vote center, habang ang ibang mga pagkagambala ay maaaring mangailangan ng 
komunikasyon sa media at pangkalahatang publiko. 
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Mga Alternatibong Pasilidad 
Ang mga alternatibong pasilidad ay itinatalaga para sa mga lokal na sakuna, tulad ng mga 
sunog, baha, o ibang mga sitwasyong hindi magpapahintulot ng access sa aming mga 
pangunahing pasilidad. 

Para sa mga vote center na naapektuhan ng sakuna o pagkawala ng kuryente, ang mga 
aktibidad sa pagboto ay maaaring ilipat sa ibang bahagi ng pasilidad. Ang mga ballot marking 
device at E-pollbook ay may pamalit na baterya at maaaring ilipat sa labas para sa 
pansamantalang paggamit dahil sa panandaliang pagkawala ng access sa looban. Kung hindi 
maaaring magpatuloy ang mga aktibidad sa pagboto, makikipag-ugnayan sa mga kalapit na 
lokasyon at ang mga botante ay bibigyan ng gabay sa kung saan pupunta.  Magpapaskil ng 
karatula sa anumang mga apektadong lokasyon at ang impormasyong nauugnay sa paglipat ng 
lugar ay ipapalaganap sa pamamagitan ng mga lokal na media outlet.  
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Piskal na Epekto  

Mga Tantiya ng mga Pangmaikling Panahon at Pangmatagalang Matitipid 
§4005(a)(10)(I)(v) 

Ang mga sumusunod na table ay magpapakita ng paghahambing sa mga gastos sa 
pagsasagawa ng mga eleksyon alinsunod sa Voter's Choice Act kumpara sa mga katulad na 
eleksyon kamakailan sa ilalim ng tradisyonal na lugar ng botohan at mga modelong katulad ng 
VCA. 
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Pangkalahatang Pananaw sa Voter Education and Outreach Plan 
§4005(a)(10)(l)(i), §4005(a)(10)(l)(i)(VI) 

Ang opisina ng Tagapagrehistro ay nakalaang lumikha ng mga bagong ugnayan sa mga 
organisasyong pangkomunidad at mga apektado, pati na rin ang pagpapatibay sa ating mga 
kasalukuyang ugnayan sa mga kasama sa komunidad sa panahon ng paglipat sa modelo ng 
vote center. 

Ang opisina ng Tagapagrehistro ay patuloy na lalahok sa mga kaganapang pakikipag-ugnayan 
na dinadaluhan sa nakaraan, at bubuo rin ng mga malikhain at mas mabisang mga paraan ng 
pakikipag-usap sa mga botante. Itong Voter Education and Outreach Plan ay magbibigay-diin 
sa mga kaganapang pangpakikipag-ugnayan na pag-uugnayin at/o dadaluhan ng organisasyon, 
outline ng mga istratehiya sa pagmemensahe na magpapaigting ng aming presensya sa 
komunidad, at magdedetalye ng kung paano ilalaan ang resources nang mas mabisa sa 
pamamagitan ng pagsusuri ng pangunahing data points. 

Summary ng mga Hangarin 
• Mga presentasyon sa komunidad ng Vote Center 
• Kaganapan sa pakikibahagi ng komunidad 
• Pakikipagtulungan sa mga kolehiyo at unibersidad 
• Pakikipagtulungan sa mga high school 
• 2– 4 na direktang pakikipag-ugnayan sa botante 
• Matatag na multilingguwal, may pinagtutuunang kampanya sa media 
• Nadagdagang presensya sa social media 

Mga Kasama sa Komunidad 
§4005(a)(10)(l)(i)(III) 

Ang matagumpay na pagpapanatili ng programa ng pakikipag-ugnayan sa komunidad ay 
kinabibilangan ng pagpapanatili ng mga naitatag na pakikipagtulungan sa mga nakabase-sa-
komunidad na grupo at organisasyon. Ang opisina ng Tagapagrehistro ay regular na 
nakikipagpulong sa mga dedikadong indibidwal mula sa iba't ibang organisasyon sa buong 
County ng San Diego kabilang ang mga grupong pang-adbokasiya, sibikong grupo, liga ng 
mamamayan, senior center, simbahan, klerk ng lungsod, partidong pampulitika, at ibang mga 
indibidwal. Ang mga kasama sa komunidad ay nakalista simula sa pahina 45 sa Mga Apendise. 

Voter Accessibility Advisory Committee at Mga Language Accessibility Advisory 
Committee 
§4005(a)(9)(A), §4005(a)(9)(B), §4005(a)(10)(l)(i)(I) 

Ang matagal nang Voter Accessibility Advisory Committee (VAAC) at Language Accessibility 
Advisory Committees (LAAC) ng Tagapagrehistro ay itinalaga upang magpokus sa mga 
pangangailangan ng mga botanteng may kapansanan at minoryang komunidad na 
nangangailangan ng tulong sa wika. 
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Ang misyon ng LAAC ay payuhan at tulungan ang opisina ng Tagapagrehistro pagdating sa 
pagpapatupad ng mga pederal at pang-estadong batas na nauugnay sa pag-access sa proseso 
ng eleksyon ng mga botanteng may limitadong kahusayan sa Ingles. 

Ang LAAC ay nagbibigay rin ng mga rekomendasyong tumutukoy at nagbibigay ng priyoridad 
sa mga aktibidad at programa upang masiguro ang pantay na pag-access sa balota. Ang mga 
responsibilidad ng komite ay kinabibilangan ng pagbibigay ng kadalubhasaan sa mga isyu sa 
paggamit ng wika; pagbibigay ng mga rekomendasyong tumutukoy at nagbibigay ng priyoridad 
sa mga aktibidad; at sumasagot sa mga tanong ng opisina tungkol sa suportang pangwika. 

Ang misyon ng VAAC ay payuhan at tulungan ang opisina ng Tagapagrehistro sa pagbibigay ng 
mga serbisyo sa mga botante na may mga pangangailangang kaugnay ng kadaliang paggamit 
at paggalugad sa mga oportunidad na magbigay ng pantay na access sa balota.  

Ang VAAC ay nagbibigay rin ng mga rekomendasyong tumutukoy at nagbibigay ng priyoridad 
sa mga aktibidad at programa upang masiguro na ang mga botanteng may kapansanan ay 
makakaboto nang mag-isa. Kasama sa mga responsibilidad ng komite ang pagbibigay ng 
kadalubhasaan sa mga bagay na kaugnay ng kadaliang paggamit; pagsasama ng mga 
pamamaraan sa kadaliang paggamit sa mga pagpapatakbo; ang pagbibigay ng feedback sa 
opisina ng Tagapagrehistro tungkol sa mga pamantayan sa kadaliang paggamit at pakikipag-
ugnayan sa mga botanteng may kapansanan. 

Ang mga agenda ng miting ng LAAC at VAAC at ang listahan ng mga miyembro at 
sumusuportang organisasyon para sa bawat grupo ay matatagpuan simula sa pahina 55 sa 
Mga Apendise. Ang mga kasama sa komunidad ng wika at ang mga kasama sa komunidad ng 
may kapansanan ay nakalista simula sa pahina 45 sa Mga Apendise. 

Mga Workshop para sa Edukasyon ng Botante para sa mga Komunidad na 
Nangangailangan ng Tulong sa Wika 
§4005(a)(10)(l)(i)(VI)(ia) 

Kasunod ng pinal na paglalathala ng EAP, ang opisina ng Tagapagrehistro ay magsasagawa ng 
mga workshop para sa edukasyon ng botante upang makapagbigay ng impormasyon tungkol 
sa vote center at eleksyon para sa bawat isa sa mga wika sa County ng San Diego na inire-
require ng estado at pederal na gobyerno. Kabilang sa mga wikang sakop ng pederal na 
pamahalaan ang Spanish, Filipino, Vietnamese, at Chinese. Kabilang sa mga wikang 
nasasakupan ng estado ang, Japanese, at Korean. Karagdagan dito, ang County ay nagtatag 
ng Board Policy A-139: Access sa Wika para makapagloob ng makahulugang access para 
mapagserbisyuhan ang komunidad kung saan limitado ang pagsasalita-ng-English, mga 
programa at mga aktibidad na binibigay ng County ng San Diego. Ang Arabic ay sakop sa ilalim 
ng patakarang ito. 

Bawat workshop ay magsasama ng impormasyon tungkol sa modelo ng vote center, 
pangkalahatang pananaw/mga pagpapakita ng kagamitan sa pagboto, mga serbisyong tulong 
sa wika, mga opsyon sa paghulog ng balota, at mga paraan upang humiling ng mga isinaling 
materyal sa eleksyon. Ang impormasyon tungkol sa mga workshop ay ipapahayag nang hindi 
bababa sa 10 araw na maaga sa petsa at ibabahagi sa LAAC at mga organisasyon ng 
komunidad na nangangailangan ng tulong sa wika. 

Ang opisina ng Tagapagrehistro ay makikipagtulungan sa LAAC at sa mga kasama nito sa 
komunidad na nangangailangan ng tulong sa wika upang pagpasiyahan ang bilang ng mga 
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workshop, petsa, oras, at lokasyon, at kung anong mga materyal ang ipapamahagi upang 
pinakamahusay na mapaglingkuran ang mga botante sa mga pangangailangan sa wika. 

Mga Paraan Upang Matukoy ang mga Komunidad na Nangangailangan ng Tulong sa 
Wika 
§4005(a)(10)(l)(i)(V) 

Ang opisina ng Tagapagrehistro ay ginagamit ang bilang ng mga botanteng humihiling ng tulong 
sa wika sa pamamagitan ng mga form ng pagpaparehistro ng botante. Ang mga botante ay 
maaari ring magbigay ng paunawa sa opisina ng Tagapagrehistro ng tungkol sa gusto nilang 
wika sa pamamagitan ng telepono, fax, email o online upang i-update ang kanilang gustong 
wika. Ang mga pinagkukunang tulad ng Kawanihan ng Senso ng Estados Unidos ay tumutulong 
upang matukoy ang mga lugar kung saan maaaring may mga komunidad na may limitadong 
kasanayan sa Ingles at maaaring mangailangan ng tulong sa wika. 

Bilang karagdagan, ang opisina ng Tagapagrehistro ay tumatanggap ng mungkahi mula sa mga 
kasama sa komunidad ng nangangailangan ng tulong sa wika tungkol sa pamamahagi sa lugar 
kung saan ang mga komunidad na nangangailangan ng tulong sa wika ay matatatagpuan sa 
County ng San Diego. 

Toll-Free na Linyang Tatawagan para sa Botante at Tulong sa Wika  
§4005(a)(10)(l)(vii), §4005(a)(10)(l)(i)(I) 

Patungo sa Araw ng Eleksyon, ang opisina ng Tagapagrehistro ay nagpapatakbo ng isang call 
center na may mga tauhang mga bilingguwal na operator at gumagamit ng serbisyo ng 
matatawagang tagapagsalin upang tulungan ang mga botante (sa wika) sa mga tanong bago, 
sa panahon ng, at pagkatapos ng eleksyon. Ang toll-free na numero ng call center ay (800) 696-
0136 at ito ay nai-activate na.  

Ang toll-free na numero ng telepono ay ilalathala sa website ng opisina ng Tagapagrehistro, 
mga pahayag ng serbisyo sa publiko, at ibibigay sa pakikipag-ugnayan ng media at direktang 
impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng botante kabilang ang Pamplet ng Impormasyon para sa 
Botante. Magkakaroon ng isang toll-free na numerong maglilingkod sa publiko, kabilang ang 
mga komunidad na nangangailangan ng tulong sa wika. 

Mga Workshop para sa Edukasyon ng Botante para sa mga Komunidad na May 
Kapansanan 
§4005(a)(10)(l)(i)(VI)(ib) 

Kasunod ng pinal na paglalathala ng EAP, ang opisina ng Tagapagrehistro ay magsasagawa ng 
maraming workshop para sa edukasyon ng botante upang dagdagan ang kadaliang paggamit at 
paglahok ng mga karapat-dapat na botanteng may kapansanan. Isasama sa mga workshop ang 
edukasyon tungkol sa modelo ng vote center, pangkalahatang pananaw/mga pagpapakita ng 
kagamitan sa pagboto, ang kadaliang paggamit ng kagamitan sa pagboto, impormasyon 
tungkol sa ballot drop-off, at mga opsyon para sa pagkuha ng accessible na balota ng pagboto-
sa-koreo. 

Ang opisina ng Tagapagrehistro ay makikipagtulungan sa VAAC at sa mga kasama nito sa 
komunidad ng may kapansanan upang pagpasiyahan ang bilang ng mga workshop, petsa ng 
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workshop, oras, at lokasyon, at kung anong mga materyal ang ipamamahagi upang 
pinakamahusay na mapaglingkuran ang mga botanteng may kapansanan. Ang mga posibilidad 
ay kinabibilangan ng pagbuo ng mga materyal sa pakikipag-ugnayan na nagbibigay ng 
instruksyon at impormasyon tungkol sa mga paksang gaya ng RAVBM at mga nakahandang 
serbisyo para sa mga botanteng may kapansanan at mga vote center.  

Ang impormasyon tungkol sa mga workshop ay ipapahayag nang hindi bababa sa 10 araw na 
maaga sa petsa at ibabahagi sa VAAC at mga organisasyon ng komunidad ng may 
kapansanan. 

Remote Accessible Vote-By-Mail Outreach 
§4005(a)(10)(l)(i)(II) 

Ang opisina ng Tagapagrehistro ay magbubuo ng plano ng pakikipag-ugnayan upang ipaalam 
sa mga botante ang pagkakaroon ng RAVBM sa pakikipagtulungan sa VAAC. Lilikha ng iba’t 
ibang istratehiya batay sa pinagtutuunang gagamit at pinakamahuhusay na gawain tungkol sa 
kung paano makikipag-ugnayan sa kanila. Ipapatupad ang mga ito bilang bahagi ng mas 
malaking pangkalahatang istratehiya ng media para sa pagbibigay ng kaalaman at pakikibahagi 
ng mga botante na mauuwi sa Gubernatoryal na Primaryang Eleksyon sa Ika-7 ng Hunyo, 
2022. 

Mga High School 
Ang opisina ng Tagapagrehistro ay may matatag na ugnayan sa mga high school sa 
pamamagitan ng Programa ng Manggagawa sa Botohan para sa Estudyante. Ang programa ay 
nagpapahintulot sa mga estudyanteng lumahok bilang mga manggagawa sa botohan sa Araw 
ng Eleksyon at makakuha ng mismong karanasan sa demokratikong proseso.  

Bukod dito, gagamitin ng opisina ng Tagapagrehistro ang mga kasalukuyan nitong ugnayan sa 
mga high school upang magbigay ng mga oportunidad bago ang rehistrasyon, pagsasanay sa 
rehistrasyon ng botante, at impormasyon tungkol sa kung paano isinasagawa ang mga 
eleksyon sa ilalim ng modelong vote center. 

Mga Kolehiyo at Unibersidad 
Mayroong mahigit dalawampung kolehiyo at unibersidad sa County ng San Diego. Ang opisina 
ng Tagapagrehistro ay bumuo ng mga ugnayan sa maraming kolehiyo at unibersidad sa 
pamamagitan ng pagho-host sa mga lugar ng botohan at lokasyon ng mail ballot drop-off, pati 
na rin ang pagsuporta sa mga pagsusumikap para sa edukasyon ng botante at pagsasanay sa 
rehistrasyon ng botante sa mga organisasyong pang-estudyante. Sinimulan na ng opisina ng 
Tagapagrehistro ang mga pagsusumikap sa pagpaplano kasama ang mga kolehiyo at 
unibersidad upang pangasiwaan ang vote center o lokasyon ng mail ballot drop box sa campus. 

Pakikibahagi ng Botante at mga Kaganapan sa Komunidad 
Ang paglahok sa mga kaganapan sa buong County ng San Diego ay isang mahalagang bahagi 
ng programa ng pakikipag-ugnayan sa botante ng Tagapagrehistro. Sumasakop sa magkakaiba 
at malawak na lugar, ang mga pagsusumikap na ito ay naglalayong makamit ang mga 
sumusunod na hangarin: 
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• Bigyan ng edukasyon ang mga botante tungkol sa paglipat sa modelo ng vote center at 
mga opsyon sa pagboto 

• Magbigay ng impormasyon at magpahintulot ng oportunidad para sa mga indibidwal na 
magparehistro para makaboto 

• Iugnay at pagsumikapan ang mga oportunidad sa pakikipagtulungan 

Dahil mayroong maraming grupo sa loob ng County ng San Diego, ang paglahok sa mga 
kaganapan sa komunidad ay nagpapahintulot sa opisina ng Tagapagrehistro na itaguyod ang 
mga serbisyo, bumuo ng mga pagtutulungan, at makipag-ugnayan sa iba't ibang komunidad. Sa 
mga pinagtutuunang grupo ay kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga sumusunod: 

• Mga grupong pangkomunidad    
• Mga simbahan  
• Mga klase sa pagiging mamamayan 
• Mga Grupo para sa Wika 
• Mga rotary club  
• Mga High School 
• Mga unibersidad  
• Mga asosasyon ng propesyonal 
• Mga organisasyon ng estudyante  
• Mga ahensya ng serbisyo sa publiko 
• Mga club na pangkultura  
• Mga organisasyong non-profit  
• Mga grupo ng kabataan 
• Mga organisasyong nagseserbisyo  
• Mga senior citizen center 

Mga Kaganapan sa Komunidad 
Upang mapanatili ang presensya sa komunidad, patuloy na magpopokus ang opisina ng 
Tagapagrehistro sa mga pagsusumikap nitong makipag-ugnay sa komunidad sa mga maliit 
hanggang katamtaman at malalaking kaganapan. Ang opisina ng Tagapagrehistro ay dadalo sa 
mga kaganapang ito upang irehistro ang mga karapat-dapat na botante at upang magbigay ng 
impormasyon tungkol sa paglipat sa modelo ng Vote Center, pagboto at iba pang impormasyon 
tungkol sa eleksyon. Ang mga tauhan ay magpapalahok sa publiko, sasagutin ang mga tanong, 
at tutulong sa pagkumpleto ng mga porma ng pagpaparehistro para sa botante.  

Sa pamamagitan ng paglahok sa mga kaganapang ito, ang opisina ng Tagapagrehistro ay 
magkakaroon ng access sa libu-libong indibidwal sa mga komunidad sa buong County ng San 
Diego. Ang listahan ng potensyal na mga kaganapan sa komunidad na pinagsusumikapan sa 
election cycle ng 2022 ay makukuha sa pahina 43 sa Mga Apendise. 

  



DRAFT NA EAP - Pahina 36 ng 75 
 

Pangkalahatang Plano sa Media 
§4005(a)(10)(l)(i)(I) 

Upang maipaalam sa mga botante ng County ng San Diego ang mga paparating na pagbabago 
sa pagboto at mga eleksyon, ang opisina ng Tagapagrehistro ay gagawa ng malawak na 
pagharap upang marating ang pinakamaraming posibleng botante, nang maraming beses. Ang 
mga taktikang pang-advertising ay kinabibilangan ng, ngunit hindi limitado sa, social media, 
direktang koreo, print, broadcast, video, digital, mga panlabas na poster, audio, at radyo. 
Hangarin ng Tagapagrehistro ang lubusang gamitin ang mga media outlet para sa mga botante 
upang madagdagan ang potensyal para makita ng botante ang mga materyal na nagbibigay ng 
impormasyon at pang-marketing. 

Bukod sa pakikipag-ugnayan sa pangkalahatang merkado, itatampok sa kampanya ng media 
ang mga anunsyong nasa iba’t ibang wika na pinagtutuunan ang mga mahirap maabot na 
komunidad, lugar na may mababang pagboto, hindi lubusang napaglilingkurang populasyon, at 
marami pa. 

Media Partners 
§4005(a)(10)(l)(i)(II), §4005(a)(10)(l)(i)(VIII) 

Ang opisina ng Tagapagrehistro ay magbibigay ng mga balita, video at social media content 
para sa pangmaramihang distribusyon at publikasyon sa mga kasalukuyang kasama sa media 
at maghahanap ng iba pang pinagkakatiwalaang pinagkukunan ng media upang ibahagi ang 
impormasyon. Ang mga opsyon sa kadaliang paggamit, mga paraan upang humiling ng 
accessible na balota, mga lokasyon ng vote center at ballot drop box, ibang mga 
pangkalahatang impormasyon tungkol sa eleksyon at ibang mga update sa pagboto ay 
ibabahagi sa mga kasama sa media. Para sa listahan ng mga kasama sa media, mangyaring 
tingnan ang pahina 50 sa Mga Apendise. 

Ang mga balita ay ipo-post sa pamamagitan ng County News Center na magpoposisyon sa 
impormasyon bilang napapanahon at kritikal. Ang mga kwentong nai-post sa pamamagitan ng 
County News Center ay ibinabahagi at ipinapalaganap sa publiko sa pamamagitan ng lokal na 
media. Ang lahat ng kwento ay isinasalin sa Spanish, Filipino, Vietnamese, at Chinese at 
ipinapadala sa mga naaangkop na media outlet para sa wika. 

Bukod dito, ang Tagapagrehistro ay madalas na makikita sa lokal na media upang magbigay ng 
bagong impormasyong nauugnay sa eleksyon. 

Language Media Partners 
§4005(a)(10)(l)(i)(l) 

Ang iba't ibang komunidad ng County ng San Diego ay tumatanggap ng mga update sa balita at 
impormasyon mula sa iba't ibang pinagkukunan, kabilang ang media outlet para sa wika. Ang 
opisina ng Tagapagrehistro ay naglaan ng mga full-time na tauhan upang maglingkod bilang 
mga tagapamagitan sa mga komunidad na nangangailangan ng tulong sa wika at nakabuo ng 
matatatag na ugnayan sa mga kasama sa media para sa wika sa mga komunidad na 
nagsasalita ng Spanish, Filipino, Vietnamese, at Chinese. Ang impormasyon tungkol sa mga 
darating na eleksyon at ang toll-free na hotline ng tulong sa botante ay ibabahagi sa mga 
kasama sa media para sa wika. Para sa listahan ng mga kasama sa media para sa wika, 
mangyaring tingnan ang pahina 52 sa Mga Apendise. 

https://www.countynewscenter.com/topics/elections/
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Mga Direktang Kontak sa Botante 
§4005(a)(10)(l)(i)(X) 

Ang opisina ng Tagapagrehistro ay nagpaplanong magpadala ng dalawa hanggang apat na 
direktang pagpapakoreo upang ipaalam sa lahat ng rehistradong botante ang pagkakaroon ng 
toll-free na hotline ng tulong sa botante at sa mga paparating na pagbabago sa mga eleksyon at 
pagboto. Ang mga pagpapakoreo ay maaaring mag-iba nang ayon sa sukat pero ididisenyo 
upang makuha ang atensyon ng botante sa pagpapakilala at pagmensahe ng vote center. Ang 
mga pagpapakoreo ay maaari ring magbigay ng impormasyon tulad ng mga opsyon sa 
pagboto, mga lokasyon ng vote center at ballot drop box at mga oras, o kailan aasahan ang 
Pamplet ng Impormasyon para sa Botante o opisyal na packet ng balotang pangkoreo. 

Postage-Paid Postcard para sa Paghiling ng mga Materyal sa isang Alternatibong Wika 
o Accessible Format 
§4005(a)(8)(B)(iii) 

Ang lahat ng rehistradong botante ay tatanggap ng postage-paid postcard sa kanilang Pamplet 
ng Impormasyon para sa Botante upang humiling ng balotang pangkoreo sa isang accessible 
na pormat at upang humiling ng mga materyal na pang-eleksyon sa mga alternatibong wika 
alinsunod sa §14201 ng California Elections Code at §203 ng pederal na Voting Rights Act. Ang 
mga instruksiyon ay isasama sa pampleto at sa website ng Tagapagrehistro para sa 
pagkumpleto at pagbabalik sa postcard. 

Mga Pahayag ng Serbisyo sa Publiko 
§4005(a)(10)(l)(i)(VIII), §4005(a)(10)(l)(i)(IX) 

Ang opisina ng Tagapagrehistro ay lilikha ng mga visual at audio PSA na may iba’t ibang haba 
at tema upang ipaalam sa mga botante ang tungkol sa paparating na eleksyon (isinalin sa lahat 
ng wikang sakop ng pederal na gobyerno). Ang mga nilalaman ay magbibigay ng impormasyon, 
pati na rin ng instruksyon gaya ng pagbibigay ng paunawa sa mga botante tungkol sa 
paparating na eleksyon at mga opsyon para sa pagboto. Ang mga video at audio ay 
magtataguyod ng toll-free, accessible na hotline para sa botante upang magtanong at 
tumanggap ng impormasyon na nauugnay sa pagboto at eleksyon. 

Ang mga video ay magkakaroon ng open-caption at nasa accessible na mga format upang 
magamit ng mga botanteng nahihirapang makarinig o hindi makarinig at mga botanteng hindi 
nakakakita o may kapansanan sa paningin. Bukod dito, ang mga video ay irerekord upang 
marinig sa Spanish, Filipino, Vietnamese, at Chinese. Ang nilalaman ay ipagkakaloob sa mga 
pangkalahatang kasama sa media at mga kasama sa media para sa wika. Mangyaring tingnan 
ang pahina 50 sa Mga Apendise para sa listahan ng mga pangkalahatang kasama sa media at 
pahina 52 para sa mga kasama sa media para sa wika. 
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Social Media 
Ang opisina ng Tagapagrehistro ay gagamit ng social media upang makaakit ng mga bagong 
botante at upang magbigay ng impormasyon sa mga kasalukuyang botante tungkol sa 
pagbabago patungo sa mga vote center at mga update sa mga kritikal na deadline, kaganapan, 
tips sa pagboto, vote center at lokasyon ng ballot drop box. 

Ang opisina ng Tagapagrehistro ay gagamitin ang Facebook, Instagram, Twitter, at Nextdoor 
upang itaguyod ang impormasyon tungkol sa vote center at pagtuunan ang mga wika (English, 
Spanish, Filipino, Vietnamese, at Chinese) at mga populasyon sa County ng San Diego gaya ng 
African American, American Indian, Hispanic/Latin, Filipino, Vietnamese at Chinese.  

Nasa ibaba ang mga estratehiya sa social media upang maisakatuparan ang mga 
pangkalahatang hangarin na bigyan ng kaalaman at edukasyon ang mga botante tungkol sa 
paglipat sa modelo ng vote center: 

• Mga inisponsor na post sa lahat ng channel ng social media na nakatuon sa mga 
gumagamit batay sa lokasyon, demograpiya, mga interes ng gumagamit, pag-uugali, at 
mga preperensya ng gumagamit 

• Lumikha ng buwanang kalendaryo ng social media na nagbabahagi ng mahalagang 
impormasyon tungkol sa eleksyon kabilang ang mga deadline, opsyon sa pagboto, at 
marami pa 

• Itakda ang opisina ng Tagapagrehistro bilang opisyal na sanggunian ng impormasyon 
tungkol sa eleksyon sa County ng San Diego sa pamamagitan ng pagbabahagi ng 
mahalagang impormasyon tungkol sa eleksyon, paghihiwa-hiwalay ng proseso ng 
pagboto, pagwawaksi ng maling impormasyon tungkol sa eleksyon, at pagsagot sa mga 
pinakamadalas na itanong ng botante 

• Lumikha ng nakakatawag-pansin na content kabilang ang graphics at mga video upang 
mapanatiling nakikibahagi at may kaalaman ang mga botante 

Mga Panlabas na Poster 
Bukod sa tradisyonal at digital advertising, ang opisina ng Tagapagrehistro ay gagamitin sa 
istratehikong paraan ang mga malalaking panlabas na poster sa mga pader ng gasolinahan, 
convenience store, at bodega na matatagpuan sa mga mahirap maabot na kapitbahayan batay 
sa pinagtutuunang piling zip code at kagamitang pangmapa ng Center for Inclusive Democracy. 
Itatampok sa bawat poster ang Ingles at ang wikang kumakatawan sa partikular na 
kapitbahayan. 

Ang taktikang ito ay nagpapahintulot sa opisina ng Tagapagrehistrong pagtuunan ang mga 
kapitbahayang hindi maabot ng iba pang anyo ng tradisyonal na media. Para sa mga sampol na 
lokasyon, mangyaring tingnan ang pahina 53 sa Mga Apendise. 

Website 
§4005(a)(10)(l)(i)(IV) 

Ang website ng Tagapagrehistro, sdvote.com ay lubos na gagamitin bilang pangunahing 
pinagkukunan ng impormasyon tungkol sa vote center at mga materyal para sa publiko. Ang 
impormasyon sa website ay nasa mga accessible na format at makukuha ng publiko. Isasama 
rito ang EAP, mga paraan upang humiling ng accessible na balotang pangkoreo, ang 
kakayahang gumamit ng accessible na ballot marking device at kung paano ito gagamitin, mga 

https://www.sdvote.com/content/rov/tl.html


DRAFT NA EAP - Pahina 39 ng 75 
 

listahan ng mga lokasyon ng vote center at ballot drop box, at iba pang impormasyong 
nauugnay sa VCA. 

Ang mga materyal sa website ay isinalin din sa mga wika ng Tagapagrehistro na sakop ng 
pederal na gobyerno nang sa gayon ang mga botanteng may limitadong kahusayan sa Ingles 
ay maa-access ang mahalagang impormasyon tungkol sa eleksyon sa mga wikang ito. 

Mobile Voting 
Ang opisina ng Tagapagrehistro ay patuloy na maghahanap ng mga oportunidad upang ihatid 
ang mobile voting sa mga botanteng nasa mga natatanging lokasyon at heograpikong lugar 
kung saan ang mga botante ay maaaring may limitadong access sa personal na mga opsyon sa 
pagboto. 
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Inaasahang Badyet para sa Voter Outreach 
§4005(a)(10)(l)(i)(VII), §4005(a)(10)(l)(i)(VII) 

Ang paglipat sa modelo ng vote center ay isang pundamental na pagbabago para sa mga 
botante ng County ng San Diego at mangangailangan ng malaking pagpopondo para sa 
maraming bahagi ng Voter Education and Outreach Plan sa election cycle sa 2022. 

Pagpopondo sa Edukasyon at Outreach Funding at Paghahambing sa mga Nakaraang 
Badyet 

Aktibidad 

Pampanguluhang 
Primaryang 
Eleksyon noong 
Marso 2020  

Pampanguluhang 
Pangkalahatang 
Eleksyon noong 
Nobyembre 2020 

Gubernatoryal 
na Primaryang 
Eleksyon noong 
Hunyo 2022 

Gubernatoryal 
na Primaryang 
Eleksyon noong  
Nobyembre 
2022 

Advertising $34,500  $703,115  $650,000  $240,000  
Direct Mailers $459,379  $681,724  $895,000  $780,000  
Mga Legal na Ads sa 
Pahayagan $84,238 $62,174  $75,000  $75,000  
Misc. Advertising $15,552  $251,493  $235,000  $220,000  
Mga Sari-Saring 
Outreach Operation $0  $0  $32,000  $15,000  
Secretary of State 
Outreach 
Grant/Contract 
Funding Source - 
Reimbursement $0  $0  $500,000*  $0  
 

  
*Pending 
  

 

 

 

 

 

 

Programa FY 2019-20 FY 2020-21 FY 2021-22 FY 2022-23 
Programa ng  
Pakikipag-ugnayan sa 
Botante 

$1,015,173  $1,087,491  $1,131,390  $1,129,901  

 Mga Aktwal Mga Aktwal Badyet 
Preliminaryang 
Badyet 

     



DRAFT NA EAP - Pahina 41 ng 75 
 

Mga Apendise 

Mga Pampublikong Miting 

Mga Pampublikong Miting sa Vote Center 
Sa pagbuo ng EAP, pangangasiwaan ng opisina ng Tagapagrehistro ang tinatayang 
dalawampu’t isang pampublikong miting sa vote center sa County ng San Diego upang 
maglikom ng mungkahi mula sa publiko. Ang mga miting na ito ay nagbibigay sa mga dumadalo 
ng oportunidad na matutunan ang tungkol sa darating na paglipat sa mga vote center at 
makapagbigay ng feedback. 

Upang isama ang mga pinagtutuunang komunidad, ang tulong sa wika ay ibinigay sa mga piling 
miting at ang mga partikular na miting ay itinaguyod sa komunidad ng may kapansanan. Idinaos 
ang mga karagdagang pampublikong miting para sa mga komunidad ng Arabic, Laotian, Native 
American at Somali. 

Mga Pinagtutuunang Komunidad Bilang ng mga Miting 
Komunidad ng May Kapansanan 4 
Mga Senior 1 
Hispanic/Latin 5 
Vietnamese 5 
Chinese 5 
Filipino 6 
Japanese 3 
Korean 3 
Mga Karagdagang Komunidad Bilang ng mga Miting 
Arabic 4 
Laotian 1 
Native American 2 
Somali 1 
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Mga Pampublikong Miting 

Ang buong iskedyul ng mga pampublikong Miting sa vote center ay makikita sa ibaba. 

Petsa at Oras Wika Nakapokus na 
Komunidad 

Personal o 
Virtual? 

Adres ng Lokasyon 

12/9/2021 
6 PM hanggang 8 PM 

English/Vietnamese Vietnamese Pareho Mira Mesa Rec Center: 8575 New 
Salem St, San Diego 

12/10/2021 
5 PM hanggang 7 PM 

English Native American Personal Alpine County Library: 1752 Alpine 
Blvd. Alpine 

12/10/2021 
5:30 PM hanggang 8 
PM 

English/Filipino Filipino Pareho Registrar of Voter’s office: 5600 
Overland Avenue, San Diego 

12/14/2021 
5 PM hanggang 7 PM 

English Native American Personal Valley Center County Library: 29200 
Cole Grade Road, Valley Center 

12/14/2021 
6 PM hanggang 8 PM 

English/Spanish Hispanic/Latino Pareho Chula Vista Public Library Civic 
Center: 365 F St, Chula Vista 

12/15/2021 
1 PM hanggang 3 PM 

English/Chinese Chinese Pareho 4S Ranch San Diego County Library 
Branch: 10433 Reserve Dr., San 
Diego 

12/15/2021 
5 PM hanggang 7 PM 

English/Filipino Filipino Pareho Oceanside Public Library Mission 
Branch: 3861 Mission Ave, Oceanside 

12/16/2021 
6 PM hanggang 8 PM 

English Pangkalahatan 
(coordinated kasama ang 
NAACP) 

Virtual 
 

12/18/2021 
10 AM hanggang 12 
PM 

English/Vietnamese Vietnamese Pareho Wesley United Methodist: 5380 El 
Cajon Blvd, San Diego 

12/18/2021 
2 PM hanggang 4 PM 

English/Filipino Filipino Pareho Skyline Hills Library 7900 Paradise 
Valley Road, San Diego 

1/4/2022 
6 PM hanggang 8 PM 

English/Spanish Hispanic/Latino Pareho Skyline Hills Library 7900 Paradise 
Valley Road, San Diego 

1/5/2022 
11 AM hanggang 1 
PM 

English/Chinese Chinese Pareho Mira Mesa Chinese Baptist Church: 
3317 Clairemont Mesa Blvd, San 
Diego 

1/5/2022 
5:30 PM hanggang 
7:30 PM 

English Pangkalahatan 
(coordinated kasama ang 
The Center) 

Virtual   

1/6/2022 
5 PM hanggang 7 PM 

English/Arabic Arabic Personal El Cajon Branch Library: 201 E 
Douglas Ave, El Cajon 

1/11/2022 
10 AM hanggang 12 
PM 

English Mga Senior Citizen at 
Komunidad ng may 
Kapansanan 

Virtual   

Pagpapasyahan pa English/Somali Somali (coordinated 
kasama ang PANA) 

    

1/24/2022 
5:30 PM hanggang 
7:30 PM 

English, ASL, Spanish, 
Filipino, Vietnamese, 
Chinese, Arabic, 
Japanese, & Korean 

Mga Komunidad ng May 
Kapansanan at Wika ng 
Pederal/Estado 

Virtual   

1/28/2022 
5:30 PM hanggang 
7:30 PM 

English, ASL, Spanish, 
Filipino, Vietnamese, 
Chinese, Arabic, 
Japanese, & Korean 

Pangkalahatang Publiko, 
Mga Komunidad ng May 
Kapansanan at Wika ng 
Pederal/Estado 

Pareho Virtual dahil sa pagtaas ng kaso ng 
COVID-19 

2/3/2022 
5:30 PM hanggang 
7:30 PM 

English, ASL, Spanish, 
Filipino, Vietnamese, 
Chinese, Arabic, 
Japanese, & Korean 

Pangkalahatan 
(coordinated kasama ang 
NAACP) 

Pareho 
(maaaring 
maging 
virtual dahil 
sa COVID-
19) 

County Administration Center: 1600 
Pacific Hwy, San Diego 
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Mga Kaganapan sa Komunidad 
Ang listahan sa ibaba ay nagrerepresenta sa mga pinagtutuunang kaganapan sa komunidad na 
pinaplanong pursigihin ng opisina ng Tagapagrehistro 2021 at 2022. Patuloy na dagdagan ang 
mga kaganapan. Kung gusto mong magrekomenda ng kaganapan, mangyaring mag-email sa 
rovmail@sdcounty.ca.gov. 

Mga Pansamantalang Pakikibahagi at Kaganapan sa Komunidad Ika-20 ng Oktubre, 2021 – 
Disyembre 2022 

Petsa Pangalan ng Kaganapan Lungsod  Host Organization 
Ika-21 ng Oktubre, 2021 Southern Indian Health 

Conference 
Alpine Southern Indian Health/Viejas 

Ika-3 ng Nobyembre, 2021 Monthly Community Health  San Diego  Health and Resource Fair 
Ika-13 ng Nobyembre, 
2021 

Ride the Point 2021 San Diego Point Loma Rotary Club 

Ika-18 ng Nobyembre, 
2021 

94th Aero Squadron Social San Diego Decentralized Autonomous 
Organization (DAO) 

Ika-1 ng Disyembre, 2021 Pagdiriwang ng Pasko San Diego Chinese School of San Diego 
Ika-1 ng Disyembre, 2021 Monthly Community Health San Diego Health and Resource Fair 
Ika-18 ng Disyembre, 2021 Christmas Pow Wow by 

the Sea 
Imperial 
Beach 

Soaring Eagles 

Enero – Pebrero, 2022 Chinese New Year Fair San Diego Taiwanese American 
Foundation of San Diego 

Enero – Pebrero, 2022 SDCASEA Annual 
Celebration & Presentation 

San Diego San Diego Chinese American 
Science and Engineering 

Enero – Pebrero, 2022 CEC Chinese New Year 
Celebration 

San Diego Chinese Evangelical Church 
of San Diego  

Enero – Pebrero, 2022 Chinese New Year Fair San Diego San Diego Chinese Academy 
Enero – Pebrero, 2022 CCC Chinese New Year 

Celebration 
San Diego Chinese Community Church 

Ika-28 – Ika-30 ng Enero, 
2022 

SD Lunar New Year Tet 
Festival 

City Heights Little Saigon San Diego 

Ika-29 ng Enero, 2022 NCCS Chinese New Year 
Fair 

San Diego North County Chinese School 

Ika-4 – Ika-6 ng Pebrero, 
2022 

Tet Festival Mira Mesa Vietnamese American Youth 
Alliance 

Ika-12 – Ika-13 ng 
Pebrero, 2022 

40th Annual San Diego 
Chinese New Year Fair 

Downtown  Chinese Consolidated 
Benevolent Association of 
San Diego 

Ika-1 ng Abril, 2022 Earth Fair San Diego EarthWorks 
Ika-1 ng Abril, 2022 El Cajon Business District 

Car Show 
El Cajon El Cajon Business District 

Ika-1 ng Abril, 2022 SDSU Pow Wow San Diego SDSU Native American 
Student Alliance 

Ika-1 ng Abril, 2022 Linda Vista Multi-Cultural 
Fair & Parade 

Linda Vista Linda Vista Multi-Cultural Fair 
Inc. 

Ika-1 ng Abril, 2022  Black April Commemorate San Diego Vietnamese Community of 
San Diego 

 

mailto:rovmail@sdcounty.ca.gov
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Mga Kaganapan sa Komunidad (ipinagpapatuloy)  

Mga Pansamantalang Pakikibahagi at Kaganapan sa Komunidad Ika-20 ng Oktubre, 2021 – 
Disyembre 2022 

Ika-1 ng Abril, 2022 Mga Linggo ng 
Rehistrasyon ng Botante 
sa High School 

San Diego San Diego County School 
Districts 

Ika-30 ng Abril, 2022 Fall of Saigon 
Commemorate 

City Heights Little Saigon San Diego 

Ika-1 ng Mayo, 2022 UCSD Pow Wow La Jolla UCSD Inter-Tribal Resource 
Center 

Ika-1 ng Mayo, 2022 Dragon Boat Festival San Diego San Diego Alliance for Asian 
Pacific Islander American 

Ika-1 ng Mayo, 2022 Asian Cultural Festival  Mira Mesa Silk Road Production 
Ika-1 ng Mayo, 2022 D6 Night Market Mira Mesa Alliance for Quality Education 
Ika-1 ng Hunyo, 2022 San Luis Rey Mission 

Inter-Tribal Pow Wow 
Oceanside San Luis Rey Band of 

Luiseno Mission Indians 
Ika-1 ng Hunyo, 2022 San Diego County Fair Del Mar San Diego County Fair 
Ika-1 ng Hunyo, 2022 San Diego Night Market San Diego San Diego Night Market  
Ika-1 ng Hulyo, 2022 Pride Festival San Diego San Diego Pride 
Ika-1 ng Agosto, 2022 Barona Pow Wow Lakeside Barona Band of Mission 

Indians 
Ika-1 ng Agosto, 2022 National Night Out San Diego SDPD 
Ika-1 ng Septyembre, 2022 Sycuan Pow Wow El Cajon Sycuan Band of the 

Kumeyaay Nation 
Ika-1 ng Septyembre, 2022 Mga Linggo ng 

Rehistrasyon ng Botante 
sa High School 

San Diego San Diego County School 
Districts 

Ika-1 ng Septyembre, 2022 Mid-Autumn Festival 
Celebration 

Balboa Park House of China 

Ika-1 ng Septyembre, 2022 Adams Ave Street Fair San Diego Adams Ave Business 
Association 

Ika-1 ng Septyembre, 2022 Mid-Autumn Festival San Diego Little Saigon San Diego 
Ika-1 ng Oktubre, 2022 Balboa Park Pow Wow San Diego American Indian Health 

Center 
Ika-1 ng Oktubre, 2022 Double Ten ROC National 

Day Celebration 
San Diego San Diego Chinese Cultural 

Association 
Ika-1 ng Oktubre, 2022 Annual Mira Mesa Street 

Fair 
Mira Mesa Mira Mesa Town Council 

Ipapaalam sa Hinaharap Cuyamaca PowWow El Cajon Native American Student 
Alliance at Cuyamaca 
College 
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Mga Kasama sa Komunidad 
Kung ikaw o ang inyong organisasyon ay gustong makipagtulungan sa Tagapagrehistro ng mga 
Botante ng County ng San Diego pagdating sa pakikipag-ugnayan ng vote center at mga 
edukasyon, mangyaring mag-email sa amin sa rovmail@sdcounty.ca.gov. 

Mga Kasama sa Komunidad para sa Pag-access ng Tulong sa Wika 

• Asian Pacific Islander (API) Initiative 
• Barona Band of Mission Indians 
• California for Equal Rights (CFER) Foundation 
• California State University San Marcos 
• Casa Cornelia 
• Chinese Evangelical Church (CEC San Diego) 
• Chinese School of San Diego 
• Council of Philippine American Originations, Inc (COPAO) 
• Filipino Press 
• Harvest Evangelical Church of San Diego 
• Hoi Den Hung 
• House of China 
• Hung Su Viet San Diego 
• Indian Voices 
• Little Saigon San Diego  
• Living Water Church 
• Mira Mesa Chinese Baptist Church 
• National Diversity Coalition 
• National Federation of Filipino American Associations (NaFFAA) San Diego Chapter 
• Native American Student Alliance Cuyamaca College 
• North County Chinese School 
• Pala Band of Mission Indians 
• Rasih Citizenship Education Institute 
• Rincon Band of Luiseño Indians 
• San Diego Alliance for Asian Pacific Islander American 
• San Diego American Indian Health Center 
• San Diego Asian American for Equality 
• San Diego Chinese Cultural Association 
• San Diego Taiwanese Presbyterian Church 
• San Luis Rey Band of Luiseno Mission Indians 
• SDSU Native American Student Alliance 
• SDSU Vietnamese Student Association 

mailto:rovmail@sdcounty.ca.gov
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Mga Kasama sa Komunidad para sa Pag-access ng Tulong sa Wika (ipinagpapatuloy) 

• Southern Indian Health Council 
• Southwestern College 
• Sycuan Band of the Kumeyaay Nation 
• Taiwanese American Foundation of San Diego 
• The Center San Diego 
• The Filipino School 
• UCSD Native American Student Alliance 
• UCSD Vietnamese Student Association  
• Unity for Progress (UniPro) Filipino American 
• Van Lang Center 
• Vietnamese American Voter Alliance 
• Vietnamese Buddhist Youth Association – Southern California 
• Vietnamese Community of San Diego 
• We Say Mabuhay 
• Wesley United Methodist Church 
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Sampol ng Card ng Tulong sa Wika 
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Disability Community Partners 
• AARP California 
• Braille Institute 
• Deaf Community Services 
• Disability Rights California 
• In-Home Supportive Services (IHSS) Advisory Committee 
• San Diego Center for the Blind 
• San Diego Regional Center 
• State Council on Developmental Disabilities 
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Pulitikal, Adbokasiya, at/o mga Propesyonal na Organisasyon 
• Alliance San Diego 
• Black American Political Association of California (BAPCA) 
• Change Begins With Me 
• Clairemont Tow Council 
• Common Cause 
• Moms Demand Action  
• Next Gen America 
• ACLU 
• California Common Cause 
• City Clerks 
• City of San Diego, Immigrant Affairs 
• Election Integrity Project (EIP) 
• Engage San Diego 
• ACCE: Alliance of Californians for Community Empowerment 
• Independent Voter Project (IVP) 
• Indivisible (Defending Our Future) 
• League of Women Voters (San Diego/North County) 
• Newcomers.org 
• NAACP 
• National Council of Negro Women 
• Project High Hopes/Inspire 2 Vote 
• Mga Partidong Pampulitika 

o San Diego County Democrat Party 
o The Republican Party of San Diego County 

• Mga Unibersidad 
o University of California - San Diego 
o San Diego State University  
o University of San Diego  
o Point Loma Nazarene University 
o California State University San Marcos 

• The San Diego LGBT Community Center (The Center) 
• Veteranspreference.org 
• Veterans Village of San Diego 
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Mga Kasama sa Media  
Kung ikaw o ang inyong organisasyon ay gustong makipagtulungan sa Tagapagrehistro ng mga 
Botante ng County ng San Diego pagdating sa pakikipag-ugnayan ng vote center at mga 
edukasyon, mangyaring mag-email sa amin sa rovmail@sdcounty.ca.gov. 

Pangalan ng Publikasyon Uri 
101.5 KGB (Classic Rock) Radyo 
103.7 KSON (Country) Radyo 
600 KOGO News Radio Radyo 
97.3 The Fan  Radyo 
ABC 10news San Diego (KGTV) Telebisyon 
Alpine Sun Pahayagan 
Beach & Bay Press Pahayagan 
Carmel Valley News Pahayagan 
CBS News 8 (KFMB-TV) Telebisyon 
Channel 93.3 (Contemporary Hits) Radyo 
Coronado Eagle & Journal Pahayagan 
Del Mar Times Pahayagan 
East County Californian Pahayagan 
East County Gazette Pahayagan 
Encinitas Coast News Pahayagan 
Escondido Times-Advocate Pahayagan 
Fallbrook-Bonsall Village News Pahayagan 
FOX 5 (KSWB-TV) Telebisyon 
GOD Radio Radyo 
Imperial Beach Eagle & Times Pahayagan 
Indian Voices Pahayagan 
inewsource Digital 
Julian News Pahayagan 
KPBS/NPR Pampublikong 

Radyo/Digital 
KUSI News Telebisyon 
KYXY 96.5 (Adult Contemporary) Radyo 
La Jolla Light Pahayagan 
La Jolla Village News Pahayagan 
La Mesa Courier Pahayagan 
Military Press Pahayagan 
NBC 7 San Diego (KSND) Telebisyon 
Pala Rez Radyo 
Patch Digital 
  

mailto:rovmail@sdcounty.ca.gov
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Pangalan ng Publikasyon Uri 
Pomerado Newspaper Pahayagan 
Poway News Chieftain Pahayagan 
Presidio Sentinel Pahayagan 
Ramona Sentinel Pahayagan 
Rancho Bernardo News Journal Pahayagan 
Rancho Santa Fe Review Pahayagan 
San Diego Downtown News Pahayagan 
San Diego Metropolitan Magazine Magasin 
San Diego Uptown News Pahayagan 
San Marcos Paper Pahayagan 
Solana Beach Sun Pahayagan 
Sunny 98.1 (KXSN Classic Hits) Radyo 
The Coast News Pahayagan 
The Inland Edition Pahayagan 
The San Diego Union Tribune Pahayagan/Digital 
Times of San Diego Digital 
Total Traffic & Weather Network Radyo 
Valley Roadrunner Pahayagan 
Voice & Viewpoint Pahayagan 
Voice of San Diego Digital 
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Language Media Partners 

Wika Vendor 
Chinese Epoch Times (San Diego Region-Chinese) 
Chinese San Diego Chinese Tribune 
Chinese WE Monthly 
Filipino Filipino Press 
Filipino San Diego Asian Journal 
Filipino Phillipine & Asian Report 
Filipino Radyo Filipino Amerika 
Spanish Univisión San Diego 
Spanish El Latino 
Spanish Voces Hispanas 
Spanish Radio Latina 
Spanish La Poderosa 
Spanish Telemundo 20 San Diego 
Spanish The San Diego Union Tribune (en Español) 
Spanish Entravision 
Spanish Televisa 
Spanish Frontera 
Spanish Qué Buena 106.5 
Spanish KLGV (Spanish Adult Contemporary) 
Vietnamese Nguoi Viet Tu Do 
Vietnamese Nguoi Viet Today 
Vietnamese Saigon Nho 
Vietnamese Tienq Viet 
Vietnamese Tieng Nuoc Toi Radio 
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Sampol ng mga Panlabas na Lokasyon ng Pang-edukasyong Poster ng Botante 

Ang mga sumusunod na lokasyon ng panlabas na poster ay ginamit para sa 
Gubernatoryal na Recall na Eleksyon ng California noong Ika-14 ng Setyembre, 2021 at 
ibinibigay bilang sampol. 

# Pangalan ng Lokasyon Adres Lungsod Estado Zip 
1 Fallbrook Shell 1 936 E Mission Rd Fallbrook CA 92028 
2 Barnicles Express 845 E Vista Way Vista CA 92084 
3 Oceana Union 502 S El Camino Real Oceanside CA 92058 
4 Liberty Oil Inc 1943 S Coast Hwy Oceanside CA 92054 
5 Carlsbad 76 945 Tamarack Ave Carlsbad CA 92008 
6 Alta Dena Drive Thru Dairy 6426 Mount Ada Rd San Diego CA 92111 
7 Clairemont Shell 2606 Clairemont Dr San Diego CA 92117 
8 LA Jolla Chevron 7475 LA Jolla Blvd La Jolla CA 92037 
9 California Super Gas #2 1885 Garnett Ave San Diego CA 92109 

10 Crown Point 3804 Ingraham St San Diego CA 92109 
11 Sunset Gas & Market 4792 Point Loma Ave San Diego CA 92107 
12 Ocean Beach Shell 4794 Voltaire St San Diego CA 92107 
13 Shamoun Shell 1145 S 28th St San Diego CA 92113 
14 V & D Market 2193 Ocean View Blvd San Diego CA 92113 
15 JR Gas & Mini Mart 505 S 30th St San Diego CA 92113 

16 Big B Market 1540 Coolidge Ave 
National 
City CA 91950 

17 National City Market 240 E 18th St 
National 
City CA 91950 

18 Gas Depot Station 199 Broadway Chula Vista CA 91910 
19 Supreme Gasoline 196 Broadway Chula Vista CA 91910 
20 Market & Gas 600 F St Chula Vista CA 91910 
21 J Street Gas 701 Broadway Chula Vista CA 91910 
22 Valero 873 Palomar St Chula Vista CA 91911 

23 Leon's Market 185 Palm Ave 
Imperial 
Beach CA 91932 

24 NEIGHBORS MARKET 1492 13Th St 
Imperial 
Beach CA 91932 

25 Coronado Shell 1102 Hollister St San Diego CA 92154 
26 Del Sol Arco 3724 Del Sol Blvd San Diego CA 92108 
27 St Clair Enterprises Valero 301 E San Ysidro Blvd San Ysidro CA 92173 
28 Otay 76 Truck Stop & 7-11 2535 Otay Center Dr San Diego CA 92154 
29 Bonita Vista Auto & Gas 903 Otay Lakes Rd Chula Vista CA 91913 
30 ARCO 501 Telegraph Canyon Rd Chula Vista CA 91910 
31 Bel Air Market 4473 Logan Ave San Diego CA 92113 
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# Pangalan ng Lokasyon Adres Lungsod Estado Zip 

32 Broadway 76 7180 Broadway 
Lemon 
Grove CA 91945 

33 US Gas Inc 
3520 Sweetwater Springs 
Blvd 

Spring 
Valley CA 91977 

34 Quicik Korner Gas Station 9663 Campo Rd 
Spring 
Valley CA 91977 

35 Basaka Petroleum Co 9111 Campo Rd 
Spring 
Valley CA 91977 

36 Ramco Petroleum #7 2410 Fletcher Pkwy El Cajon CA 92020 
37 Emerald Oil 5600 Baltimore Dr La Mesa CA 91942 

38 Sabre Springs Arco 
12610 Sabre Springs 
Pkwy San Diego CA 92128 

39 California Super #1 510 W 5th Ave Escondido CA 92025 
40 El Mexicano Market & Liquor 602 S Escondido Blvd Escondido CA 92025 
41 Ronco Gas 1158 E Washington Ave Escondido CA 92025 
42 Kwik Stop 1140 E Mission Ave Escondido CA 92025 

43 Ramco Petroleum #2 30351 SR-78 
Santa 
Ysabel CA 92070 

44 Ramco Petroleum 1913 Main St Julian CA 92036 
45 Speedy Mart 1791 N 2nd St El Cajon CA 92021 
46 Sky Fuel 1699 E Main St El Cajon CA 92021 
47 Greenfield Mobil 1761 Greenfield Dr El Cajon CA 92021 
48 Eagle Gas 8445 Los Coches Rd El Cajon CA 92021 
49 Alpine Gas 2232 Alpine Blvd Alpine CA 91901 
50 Jacumba Chevron 1491 Carrizo Gorge Rd Jacumba CA 91934 
51 Jacumba Shell 1494 Carrizo Gorge Rd Jacumba CA 91934 
52 Coronado Island Shell 900 Orange Ave Coronado CA 92118 

53 Bonita Shell 2401 E Division St 
National 
City CA 91950 

54 Mission Gorge Ultramar 6011 Mission Gorge Rd San Diego CA 92120 
55 California Finest Oil 10821 Tierra Santa Blvd San Diego CA 92124 
56 Chevron 236 N El Camino Real Encinitas CA 92024 

57 Sweetwater Gas 2835 Sweetwater Rd 
Spring 
Valley CA 91977 

58 College Arco 5111 College Ave San Diego CA 92115 

59 
University Produce Food 
Market 4950 University Ave San Diego CA 92105 

60 Pw Mart 12906 Pomerado Rd Poway CA 92064 
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Pangkalahatang Pananaw sa Mungkahi ng Publiko 

Voter Accessibility Advisory Committee (VAAC) 
Nagpupulong ang Voting Accessibility Advisory Committee upang isaalang-alang ang 
mga pangangailangan ng mga botanteng may kapansanan na nagpapatungkol sa mga 
vote center at pagboto sa pamamagitan ng koreo. Ang komiteng ito ay tumutugon sa 
mga inire-require ng batas sa Voter Accessibility Advisory Committee. 
 
Pangalan Organisasyon 
Paul Spencer Disability Rights California 
Jacqueline Jackson IHSS Advisory Committee 
Michelle Krug Miyembro ng Komunidad 
Connie Soucy Miyembro ng Komunidad 
David Stotland Miyembro ng Komunidad 

 
2021 VAAC Iskedyul ng mga Miting  
Ika-5 ng Enero, 2021 (Virtual Miting) 

Ika-26 ng Abril, 2021  (Virtual Miting)  

Ika-26 ng Hulyo, 2021  (Virtual Miting)  

Ika-4 ng Oktubre, 2021  (Virtual Miting)  

Ika-6 ng Disyembre, 2021  (Virtual Miting) 

 
2022 VAAC Iskedyul ng mga Miting 
Ika-25 ng Abril 25, 2022  (Virtual Miting)  

Ika-25 ng Hulyo, 2022  (Virtual Miting)  

Ika-3 ng Oktubre, 2022  (Virtual Miting)  
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Agenda ng Miting ng VAAC 
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Mga Language Accessibility Advisory Committee 
Ang LAAC - isang independiyenteng komiteng tumutugon upang isaalang-alang ang 
mga pangangailangan ng mga komunidad ng minorya sa wika na nauukol sa mga vote 
center at lahat ng eleksyon sa pamamagitan ng balotang-pangkoreo. Ang komiteng ito 
ay tumutugon sa mga inire-require ng batas sa mga Languages Accessibility Advisory 
Committee. 
 
Organisasyon 
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Agenda ng Miting ng LAAC 
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Survey ng Botante  
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Layout ng Vote Center (Sampol) 
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Listahan ng mga Vote Center at mga Lokasyon ng Ballot Drop Box 

Ang proseso ng pagpili ng vote center at ballot drop box ay kasalukuyang nagpapatuloy. Ang 
mga tables sa ibaba ay ia-update habang ang mga lokasyon ay kinukumpirma para sa 
paglahok. Ang impormasyong ito ay ibinibigay rin sa website at sa Pamplet ng Impormasyon 
para sa Botante. 
 

11 Araw na mga Vote Center 

Pasilidad Adres Mga Araw/Oras 
San Diego County Registrar 
of Voters 

County Operations Center Campus 
5600 Overland Avenue 
San Diego, CA 92123 

 

   
 

4 na Araw na mga Vote Center 

Pasilidad Adres 
Mga Araw/Mga 
Oras 

   
   

 

Mga Lokasyon ng Ballot Drop Box 

Pasilidad Adres 
Mga Araw/Mga 
Oras 

San Diego County Registrar 
of Voters 

County Operations Center Campus 
5600 Overland Avenue 
San Diego, CA 92123 

 

   
 

Kung nais ninyong magsuggest ng potensyal na lugar, mangyaring kumpletuhin ang Porma ng 
Suhestiyon para sa Pagpili ng Site sa Voter’s Choice Act (sdvote.com). Ang form na ito ay 
makukuha ng publiko hanggang sa maisapinal ang vote center at mga lokasyon ng mga ballot 
drop box. 

  

https://www.sdvote.com/content/rov/tl/VotersChoiceAct.html
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Mga Mapa ng mga Pamantayan ng Voter's Choice Act 

 

Mga Ruta ng Pampublikong Transportasyon 
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Mga Lugar na Mababa ang Paggamit ng Pagboto-sa-pamamagitan-ng-Koreo 
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Densidad ng Populasyon 
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Limitadong Kahusayan sa Ingles 
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Mga Botanteng May Kapansanan 
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Mababang Antas ng Pag-aari ng Sasakyan 
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Mga Lugar ng mga Komunidad na Mababa-ang-Kita 
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Mga Karapat-dapat na Residenteng Hindi pa Nakarehistro para Makaboto 
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Mga Populasyong Nakabukod sa Heograpiya 
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Mga Potensyal na Lugar para sa mga Lokasyon ng Vote Center o Ballot Drop Box 
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Balita sa County News Center 
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Mga Publikasyon 
Paunawa sa Publiko para sa mga Miting para sa Konsultasyon 

PAUNAWA SA PUBLIKO 
MGA MITING PARA SA KONSULTASYON 

Ang paunawa ay ibinibigay sa pamamagitan nito na isang virtual na Miting para sa Konsultasyon 
para sa pagbuo ng Draft na Election Administration Plan (EAP) alinsunod sa Voter’s Choice Act 
(VCA) ang gaganapin sa Lunes, Ika-24 ng Enero, 2022. Ang pagdinig ay para sa mga 
interesadong residente, representante mula sa komunidad ng may kapansanan at mga 
organisasyong pangkomunidad at mga indibidwal na nagtataguyod sa ngalan ng, o nagbibigay 
ng mga serbisyo sa, mga indibidwal na may kapansanan at para sa mga kinatawan, 
tagapagtaguyod, at ibang mga apektadong nagrerepresenta sa bawat komunidad ng county na 
nangangailangan ng tulong sa wika na sakop ng estado at pederal na gobyerno.  
Mga Komunidad na Sakop ng Pederal na Gobyerno  
Spanish Vietnamese Native American Filipino Chinese  
Mga Komunidad na Sakop ng Estado  
Korean Japanese 
Isinasamoderno ng VCA ang pagboto sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga botante ng 
maraming kumbinyenteng opsyon sa kanilang pagboto. Ang publiko, kabilang ang mga 
tagapagtaguyod at apektadong kumakatawan sa mga taong may kapansanan at ang mga 
komunidad na nangangailangan ng tulong sa wika sa sakop ng estado at pederal na gobyerno 
ay iniimbitahang magbigay ng mungkahi tungkol sa Election Administration Plan na 
kinabibilangan ng paghahanap ng lugar para sa vote center at mga lokasyon ng ballot drop box, 
pati na rin ang edukasyon at plano ng pakikipag-ugnayan sa botante.  
Sa Ika-13 ng Enero, 2022, ipo-post ang draft na EAP sa website ng Tagapagrehistro sa Voter’s 
Choice Act (sdvote.com). Ang mga pagsasalin sa draft na EAP ay ipo-post din sa mga wika sa 
county na sakop ng estado at pederal na gobyerno. Iniimbitahan ang publikong pag-aralan ang 
draft na plano at magbigay ng karagdagang feedback gamit ang mga online na kasangkapan ng 
Tagapagrehistro.  
Iniimbitahan ng Tagapagrehistro ng mga Botante ng County ng San Diego ang mga interesadong 
kinatawan ng mga komunidad ng may kapansanan at komunidad na nangangailangan ng tulong 
sa wika sa county at magmungkahi sa pagbuo ng draft na EAP ng county. Ang lahat ng 
interesadong panig ay hinihikayat na dumalo sa virtual na miting sa Lunes, Ika-24 ng Enero, 2022, 
mula ika-5:30 ng hapon hanggang ika-7:30 ng gabi.  
Sumali sa miting sa Zoom sa pamamagitan ng computer o mobile device:  
LINK: https://sdvote.zoom.us/j/91390186899  
Webinar ID: 913 9018 6899  
Gamitin ang “raise hand” (“itaas ang kamay”) na buton upang ipaalam sa moderator na gusto 
mong magkomento.  
 
  



DRAFT NA EAP - Pahina 74 ng 75 
 

Paunawa sa Publiko para sa mga Miting para sa Konsultasyon (ipinagpapatuloy) 

Sumali sa miting sa Zoom sa pamamagitan ng telepono:  
I-dial ang Walang Bayad na Numero: (877) 853-5257 o (888) 475-4499  
Webinar ID: 913 9018 6899  
Pindutin ang *9 upang ipaalam sa moderator na gusto mong magkomento.  
Higit pang ibinibigay ang paunawa na ang mga karagdagang personal at virtual na miting ay 
idinaraos sa kabuuan ng mga buwan ng Disyembre 2021 at Enero 2022. Iniimbitahan ng 
Tagapagrehistro ng mga Botante ng County ng San Diego ang mga interesadong residente, 
kinatawan mula sa komunidad ng may kapansanan at mga organisasyong pangkomunidad at 
mga indibidwal na nagtataguyod sa ngalan ng, o nagbibigay ng mga serbisyo sa, mga indibidwal 
na may kapansanan at para sa mga representante, tagapagtaguyod, at ibang mga apektadong 
nagrerepresenta sa bawat komunidad ng county na nangangailangan ng tulong sa wika na sakop 
ng estado at pederal na gobyerno. Mahahanap mo ang ini-update na iskedyul at detalyadong 
impormasyon sa miting sa Kalendaryo ng Komunidad (sdvote.com).  
Para sa mga akomodasyon sa kapansanan o wika, mangyaring tumawag sa (800) 696-0136 
(voice) o mag-email sa rovmail@sdcounty.ca.gov nang hindi bababa sa apat na araw ng 
tanggapan nang maaga sa naka-iskedyul na miting para sa konsultasyon. Ang opisina ng 
Tagapagrehistro ng County ng San Diego ay gagawin ang pinakamakakaya nito upang matupad 
ang mga kahilingang natanggap nang mababa sa apat na araw ng tanggapan ng paunawa.  
Pinetsahan nitong Ika-8 araw ng Disyembre, 2021.  
Cynthia Paes  
Tagapagrehistro ng mga Botante 
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Paunawa sa Publiko para sa Pampublikong Pagdinig 
 


