MARK A. LUNN
County Clerk and Recorder
Registrar of Voters

APLIKASYON SA PAGBOTO SA
PAMAMAGITAN NG KOREO

Ilagay ang petsa ng halalan at ang uri ng halalan (hal., Pangunahin, Pangkalahatan, o Espesyal). Dapat matanggap ng tanggapan ng Sangay ng Halalan ang
aplikasyon bago sumapit ang 5:00 p.m. sa Ika-27 ng Mayo, 2014 (7 araw bago ang petsa ng halalan). Hindi ka papadalhan ng balota kung hindi kumpleto o hindi
tumpak ang aplikasyong to.
1. Isa itong aplikasyon para sa isang Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo para sa
___________________________, ________________________________________________________________________________________ (na) Halalan.
Buwan/Araw/Taon
Uri ng Halalan (Pangunahin, Pangkalahatan, o Espesyal)
2. I-print ang pangalan: ____________________________________________________________ 3. Petsa ng kapanganakan: ______________________
Pangalan
Gitnang Pangalan o Inisyal
Apelyido
Buwan/Araw/Taon
4. Address ng tirahan: _____________________________________________________________________________________________________________
Numero at Kalye (hindi tatanggapin ang P.O. Box, Rural na Ruta, atbp.)
(Magtalaga ng N., S., E., W. kung ginagamit)
________________________________________________________________________________________________________________________________
Lunsod
Estado
Zip Code
5. Address na papadalhan para sa balota (kung iba sa itaas):
Kung ang iyong address na papadalhan ay sa labas ng U. S., at isa kang botanteng militar o sa ibang bansa, muling magrehistro sa
RegisterToVote.ca.gov o gamitin ang Aplikasyon sa Federal Post Card sa www.fvap.gov.
________________________________________________________________________________________________________________________________
Numero at Kalye/P.O. Box (Magtalaga ng N., S., E., W. kung ginagamit)
________________________________________________________________________________________________________________________________
Lunsod
Estado o Dayuhang Bansa
Zip Code o Postal Code
6. Numero ng telepono (opsyonal): (_____) _____________________
Araw
7.

(_____) ______________________________
Gabi

(Kumpletuhin lang ang item 7 kung para sa Pangunahing Halalan sa Pagkapangulo ang aplikasyong ito.)
Oo, nais kong humiling ng balota ng partidong pulitikal para sa Pangunahing Halalan sa Pagkapangulo.
Tumanggi akong magbunyag ng kagustuhan para sa isang kwalipikadong partidong pulitikal. Gayunpaman, para lang sa pangunahing halalan na ito,
humihiling ako ng Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo para sa Partidong _______________________________________________.*
*Upang alamin kung papayagan ng isang kwalipikadong partidong pulitikal ang mga botanteng tumangging magbunyag ng kagustuhan para sa isang
partidong pulitikal upang iboto ang balota ng partidong pultikal na iyon, makipag-ugnayan sa Sangay ng Halalan ng Ventura County sa (805) 654-2664
o bisitahin ang venturavote.org.

8.

Oo, gusto kong maging isang permanenteng botante sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo.
Sa pamamagitan ng paglalagay ng tsek sa kahong ito at sa pamamagitan ng paglalagay ng inisyal dito ___________, hinihiling kong maging isang
permanenteng botante sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo. Awtomatikong ipapadala sa akin ang Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo sa
lahat ng halalan sa hinaharap. Nauunawaan ko na kung hindi ako makaboto sa pamamamagitan ng koreo sa loob ng apat na magkakasunod na
pambuong-estadong pangkalahatang halalan, kakailanganin kong mag-apply para sa katayuan na permanenteng botante sa Pagboto sa Pamamagitan
ng Koreo.

9. Dapat lagdaan ang aplikasyong ito.
Hindi ako nag-apply para sa isang Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo mula sa anumang iba pang hurisdiksyon sa halalang ito. Pinapatunayan ko
sa ilalim ng kaparusahan sa pagsisinungaling sa ilalim ng mga batas ng Estado ng California na ang ibinigay kong impormasyon sa aplikasyong ito ay totoo
at tama.
Lagda: _______________________________________________________________

Petsa: ____________________________________

BABALA: Ang pagsisinungaling (perjury) ay may parusang pagkakakulong sa loob ng dalawa, tatlo, o apat na taon. (Seksyon 126 Penal Code ng California)

Pagpipiliang Pamplet ng Halimbawang Balota: Ayaw ko nang matanggap ang aking pamplet ng Halimbawang Balota sa pamamagitan ng koreo. Gagamitin
ko na lang ang online na booklet.
Kinakailangan ang E-Mail address: __________________________________________________________________________________________________
Tandaan: Maaaring pinoproseso na ang pagpapadala ng iyong pamplet ng Halimbawang Balota; samakatwid, ang iyong pagpipiliang pag-opt in o pag-opt out sa
programang Mga Opsyon sa Paghahatid ng Halimbawang Balota ay maaring hindi magkaroon ng bisa hanggang sa sumusunod na nakaiskedyul na halalan.

PAUNAWA
Mayroon kang legal na karapatan upang ipadala o ihatid ang aplikasyong ito nang direkta sa opisyal ng mga halalan sa county.
Maaaring magsanhi ng pagkaantala ang pagbalik ng aplikasyong ito sa sinumang iba pang tao bukod sa opisyal ng halalan ng iyong county na maaaring humadlang sa
iyong kakayahang bumoto.
Tanging ang nakarehistrong botante lang ang maaaring mag-apply para sa isang balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo. Ang aplikasyon para sa Balota ng Pagboto
sa Pamamagitan ng Koreo na ginawa ng isang tao bukod sa nakarehistrong botante ay isang krimen.
Mga Indibidwal/Organisasyon/Mga Pangkat na Namamahagi ng Aplikasyong ito
Ang format na ginamit sa aplikasyong ito ay dapat sundin ng sinumang namamahagi ng mga aplikasyon sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo. Ang hindi pagsunod sa
format na ito ay isang krimen. Ang sinumang namamahagi ng aplikasyong ito ay hindi maaaring paunang mag-print ng address na papadalhan sa aytem 5.
Ang sinumang namamahagi ng aplikasyong ito ay hindi maaaring paunang mag-print ng markang tsek o pangalan ng isang partidong pulitikal sa aytem 7.
Dapat ilagay ng sinumang nagbibigay ng aplikasyong ito sa botante ang kanilang pangalan, address, at numero ng telepono dito: __________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
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