
 

        PORMA PARA SA CHECK-IN 
      COUNTY NG SAN DIEGO, CALIFORNIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

POLL WORKER NOTES: 
____________________________________________________________________________________________________ 
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                FIL 

POLL WORKER USE ONLY 

  N/C      SB 207 

 CVR     PROV 

 CURBSIDE VOTER 

VOTER ID ___________ 

POLL WORKER USE ONLY 

 SEQUENCE VERIFICATION 

 

    ____________________________ 

      SEQUENCE #       VERIFIED 

IKA-1 BAHAGI                                                                                                                    

IKA-2 BAHAGI                                                                                                                    
(Kumpletuhin sa CHECK-IN STATION LAMANG) 

PAGBAGO NG ADRES 
Ang IKA-2 BAHAGI ay maaaring kumpletuhin lamang ng isang botante na kasalukuyang nakarehistro para makaboto sa County ng San 
Diego na humihiling na baguhin ang adres sa loob sa County ng San Diego. Ito ay maaaring kumpletuhin lamang sa panahon ng ika-14 
na araw bago ang isang eleksyon hanggang magsara ang mga botohan sa Araw ng Eleksyon. Ang pormang ito ay dapat ibigay nang 
personal sa isang opisyal ng mga eleksyon ng county. (Elections Code §§ 2119.5, 2152) 

□ Nais kong baguhin ang aking pisikal na adres ng tirahan. Ang aking nakaraang adres ay: 

 
                                              
Pisikal na adres ng tirahan lamang (Hindi P.O. Box) 

 
                          CA                        

(Lungsod)                                                                                      (Estado)                                                              (Zip Code) 

Ang Porma para sa Check-in na ito ay ginagamit ng Tagapagrehistro ng mga Botante ng San Diego para mabilis at tamang 
simulan ang proseso ng check-in para sa pagboto sa mga botohan. Ang pormang ito ay makukuha ang inyong pirma, 
beberipikahin ang inyong rekord ng botante, at tutulungan ang mga manggagawa sa botohan sa pag-isyu ng tamang balota sa 
bawat botante. 
 

PANGALAN NG BOTANTE:       PETSA NG KAPANGANAKAN:    
   (PAKI-PRINT)                               (Apelyido)                 (Una)                (Gitna)                               (BUWAN/ARAW/TAON) 

 

ADRES:                        _______ 
                  Pisikal na adres ng tirahan sa County ng San Diego (P.O. Box, Rutang Rural, atbp. ay hindi tinatanggap - itakda ang N, S, E, W, kung ginamit)                             
 

 
    CA                      TELEPONO:      
(Lungsod)                               Estado                         (Zip Code) 
 

ANG PORMA PARA SA CHECK-IN NA ITO AY INIRE-REQUIRE ANG INYONG OPISYAL NA PIRMA. 
Isang krimen na may parusang pagkakakulong sa Bilangguan ng Estado o ng County para sa sinumang mandarayang bumoto, 
magtangkang mandarayang bumoto, bumoto nang higit sa isa, magtangkang bumoto nang higit sa isa, magpanggap bilang 
isang botante, o magtangkang magpanggap bilang isang botante. (Elections Code §§ 18560, 14108). 
 
 

X                 
PIRMA              PETSA 

Espesyal na Primarya, Eleksyon ng  
Ika-79 na Asembleya ng Estado 

Martes, Ika-6 ng Abril, 2021 


