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C O U N T Y  N G  S A N  D I E G O   
 

         
NASAAN ANG AKING BALOTA? I-TRACK ANG BAWAT HAKBANG NITO 

  
Kung kayo ay isang aktibong nakarehistrong botante, maaari na kayo ngayon mag-sign up para  
i-track ang status ng inyong balotang pangkoreo - kung kailan ipinakoreo ang balota sa inyo, kung 
kailan natanggap ng Tagapagrehistro ng mga Botante ang inyong ibinalik sa koreo at kung kailan ito 
naibilang.     
 
Dahil sa COVID-19 pandemic, ang bawat aktibong nakarehistrong botante sa California ay 
makakatanggap ng isang balota sa koreo para sa Ika-3 ng Nobyembre, 2020, na Pampanguluhang 
Pangkalahatang Eleksyon.   
 
Ang ballot tracking tool ay bago. Ang mga botante ay maaaring mag-sign up para sa Nasaan Ang 
Aking Balota? sa sdvote.com upang makatanggap ng awtomatikong email, text, o tawag na 
notipikasyon tungkol sa status ng kanilang balota. 
 
Maganda ding ideya para sa mga botante na i-double check ang kanilang rehistrasyon sa mga 
susunod na dalawang linggo para masiguro na ipapadala ng Tagapagrehistro ng mga Botante ang 
balotang pangkoreo sa tamang adres. 
 

• Check ang impormasyon ng inyong rehistrasyon.  Siguraduhin na ang inyong adres ng 
tirahan at, kung naiiba, inyong adres pangkoreo ay up to date. 

• Kayo ba ay lumipat o nagbago ng inyong pangalan?  Kung kayo man ay bago sa County ng 
San Diego o lumipat lamang sa kabilang kalye kailangan ninyong muling-magparehistro para 
makaboto. 

• Kayo ba ay isang unang-beses na botante? Magparehistro para makaboto – aabutin ng hindi 
lalampas sa dalawang minuto ito. 

 
Ang opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante ay ihahanda ang pagpapadala ng mga balota sa 
koreo sa kalagitnaan-ng-Setyembre, at ang mga balota ay sisimulang ipadala sa mga 
nakarehistrong botante sa linggo ng Ika-5 ng Oktubre.  Kung ang inyong impormasyon ng botante 
ay up to date dapat ninyong asahan na matanggap ang inyong balota sa parehong linggo. 
 
Ang pagboto sa pamamagitan ng koreo ay simple, mas ligtas, at secure.  Ang Tagapagrehistro ng 
mga Botante ay naglunsad ng isang awareness campaign, Bumoto Nang Mas Ligtas San Diego, 
upang ipaalam sa publiko ang tungkol sa kaligtasan, seguridad at kadalian ng pagboto sa darating 
na eleksyon sa gitna ng COVID-19 pandemic. 
 
 

webextlink://1600%20Pacific%20Highway,%20Room%20208%20/
webextlink://%C2%B7/
webextlink://%20San%20Diego,%20Ca%2092101-2472/
https://www.sdvote.com/content/rov/tl/elections/wheres-my-ballot.html
https://www.sdvote.com/content/rov/tl/elections/wheres-my-ballot.html
https://www.sdvote.com/content/rov/tl/elections/wheres-my-ballot.html
https://www.sdvote.com/content/rov/tl/elections/wheres-my-ballot.html
https://www.sdvote.com/content/rov/tl/Registration.html#CheckRegistration
https://www.sdvote.com/content/rov/tl/Registration.html#register
https://www.sdvote.com/content/rov/tl/Registration.html#register
https://www.sdvote.com/content/rov/tl/Registration.html
https://www.sdvote.com/content/rov/tl/vote-safer-san-diego.html
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Ang mga iyon na nais bumoto nang in person ay mayroong oportunidad pa rin para gawin iyon, 
ngunit sila ay maaaring makadanas ng mahahabang pila, pareho sa mga botohan at sa opisina ng 
Tagapagrehistro. 
 
Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa Bumoto Nang Mas Ligtas San Diego at sa pagboto sa 
Ika-3 ng Nobyembre na eleksyon, bisitahin ang sdvote.com o tumawag sa (858) 565-5800. 
 

 
### 
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