APLIKASYON PARA SA PAGBOTO SA BALOTANG PANGKOREO
GUBERNATORYAL NA PANGKALAHATANG ELEKSYON
IKA-6 NG NOBYEMBRE, 2018
Upang makakuha ng isang balota ng Pagboto-sa-Koreo, kumpletuhin ang impormasyon sa pormang ito. Ang aplikasyong ito
ay dapat matanggap ng Tagapagrehistro ng mga Botante nang hindi lalampas ng ika-5 ng hapon sa Ika-30 ng Oktubre, 2018.

I-PRINT ANG PANGALAN:_________________________________________PETSA NG KAPANGANAKAN:
(Una)

(Gitna)

(Apelyido)

ADRES NG TIRAHAN SA COUNTY NG SAN DIEGO: (Paki-print)
Numero at Kalye (P.O. Box, Rutang Rural, atbp. ay hindi tinatanggap - itakda ang N, S, E, W, kung ginamit)

(Lungsod)

(Estado o County)

NUMERO NG TELEPONO (

)

(

(Zip Code)

)

I-PRINT ANG PANGKOREONG ADRES PARA SA BALOTA (Kung iba sa itaas): Paalala: Ang mga organisasyong nagpapamahagi ng
pormang ito ay hindi maaaring maunang magprint ng pangkoreong adres.
(Numero at Kalye/P.O. Box)

(Lungsod)

(Estado o County)

(Zip Code)

PERMANENTENG KATAYUAN NG BOTANTE SA PAGBOTO-SA-KOREO
I-tsek ito upang maging Permanenteng Botante ng Pagboto-sa-Koreo. Kahit sinong botante ang maaaring humiling na
maging Permanenteng Botante ng Pagboto-sa-Koreo.
Kung lalagyan ninyo ng tsek ang kahon sa itaas at pipirma rito: ___________________________________________________
Isang balotang pangkoreo ang awtomatikong ipadadala sa inyo sa mga hinaharap na eleksyon. Ang hindi pagsauli ng balotang
pangkoreo para sa apat na magkakasunod na pambuong-estadong pangkalahatang mga eleksyon ay kakanselahin ang
Permanenteng Katayuan ng Botante sa Pagboto-sa-Koreo at kinakailangan ninyong mag-aplay muli. Kung kayo ay may
anumang katanungan tungkol sa pagboto sa balotang pangkoreo, pakitawagan ang Tagapagrehistro ng mga Botante sa County
ng San Diego sa 858-565-5800. (Elections Code Section 3201, 3206)

ANG APLIKASYON NA ITO AY HINDI TATANGGAPIN KUNG WALANG TAMANG PIRMA NG APLIKANTE
Hindi pa ako nakakapag-aplay para sa balotang pangkoreo para sa eleksyong ito sa anumang ibang paraan. Pinapatunayan ko
sa ilalim ng parusa ng panunumpa ng walang katotohan (perjury) sa ilalim ng mga batas ng Estado ng California na ang
pangalan at tirahan sa aplikasyon na ito ay totoo at tama.

X
Pirma

Petsa

BABALA: Ang panunumpa ng walang katotohanan (perjury) ay pinaparusahan ng pagkakakulong sa bilangguan ng Estado ng
dalawa, tatlo o apat na taon. (Section 126 ng Ca. Penal Code)
ANG PORMANG ITO AY IBINIGAY NG: INTERNET NG TAGAPAGREHISTRO NG MGA BOTANTE SA COUNTY NG
SAN DIEGO
PAUNAWA: Kayo ay may ligal na karapatang ihulog ito sa koreo, i-fax o dalhin ang aplikasyong ito nang diretso sa lokal na
opisyal ng mga eleksyon kung saan kayo nakatira. Ang adres ay:
Registrar of Voters
5600 Overland Avenue, Suite 100
P.O. Box 85520
San Diego, CA 92186-5520
Office: (858) 565-5800
Fax: (858) 505-7294
Ang pagsasauli ng aplikasyong ito sa kaninuman maliban sa inyong opisyal ng mga eleksyon ay maaaring maging dahilan ng isang
pagkaantala na maaaring makahadlang sa inyong karapatan o kakayahang bumoto.
Ang pormat na ginamit sa aplikasyong ito ay kailangang gamitin ng LAHAT ng mga indibidwal, organisasyon at mga grupong
nagpapamahagi ng mga aplikasyon para sa balota ng pagboto-sa-koreo. Ang hindi pagsunod sa pormat na ito ay maaaring magresulta
sa prosekusyong pangkrimen. (Elections Code Sections 3007 at 18402)

IMPORMASYON PARA SA MGA KAMPANYANG GUMAGAMIT NG PORMANG ITO:
Anumang indibidwal, grupo o organisasyong nagpapamahagi ng mga aplikasyon para sa pagboto sa koreo ay
dapat isama ang kanilang pangalan, adres at numero ng telepono ng kampanya sa ibaba ng porma pagkatapos
ng mga salitang “ANG PORMANG ITO AY IBINIGAY NG.” Ang mga aplikasyon na natanggap mula sa mga
kampanyang hindi kabilang ang impormasyong ito ay tatanggihan.

