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Agosto 2022  Hotline sa Pagboto: (888) 569-7955 

Magplano para sa matagumpay na pagboto! 
 
Narito ang ilang mahahalagang bagay na pag-iisipan bago sa bawat 
eleksyon para makatulong na matiyak na mayroon kang matagumpay na 
karanasan sa pagboto. Maaari mong isulat ang sarili mong plano sa pagboto 
sa susunod na tatlong pahina. Maaari mong piliing ibahagi ang iyong plano 
sa iba na sinusuportahan ka, ngunit hindi mo kailangang ibahagi ito. 
 
Kung mayroon kang anumang katanungan, maaari mong kontakin ang 
tanggapan ng eleksyon g iyong county, o maaari mong tawagan ang 
Disability Rights California’s Voting Hotline sa: (888) 569-7955. 
 
Pagpaparehistro ng botante: Dapat kang magparehistro para makaboto. 
 

• Ikaw ba’y rehistrado para bumoto? 
• Updated ba ang iyong pangalan at address sa iyong pagpaparehistro 

ng botante?  
• Kung ikaw ay nasa isang pag-iingat (conservatorship), nag-utos ba 

ang korte na hindi ka pinapayagang bumoto? 
 
Pagboto sa pamamagitan ng mail: Ime-mail ang mga balota sa lahat ng 
aktibong rehistradong botante. 
 

• Gusto mo bang bumoto sa pamamagitan ng mail? 
• Kaya mo bang magmarka at/o pangasiwaan ang isang papel na 

balota? 
• Kailangan mo ba ang iyong materyales sa pagboto sa mga 

alterntibong pormat? 
• Kung gusto mong gumamit ng sistema na remote accessible vote-by-

mail (RAVBM) bilang panghalili, mayroon ka ba ng teknolohiya na 
kailangan mo? 

• Kaya mo bang lagdaan ang iyong pangalan? Kung hindi, alam mo ba 
ang iyong mga opsyon? 

• Kaya mo bang ibalik ang iyong minarkahang balota nang nasa oras sa 
pamamagitan ng mail, sa isang drop box ng balota, o nang personal 
sa isang lokasyon ng botohan? 

• Kailangan mo ba ng tulong sa anumang gawaing nauugnay sa 
pagboto? Kung oo, sino ang tutulong sa iyo, paano at kung kailan? 
Mayroon ka bang backup na plano? 

 

https://www.disabilityrightsca.org/
https://registertovote.ca.gov/
https://registertovote.ca.gov/
https://registertovote.ca.gov/
https://www.disabilityrightsca.org/publications/your-voting-rights-when-you-are-under-conservatorship
https://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/vote-mail
https://www.disabilityrightsca.org/publications/many-voters-with-disabilities-can-vote-by-mail-privately-and-independently
https://www.disabilityrightsca.org/publications/many-voters-with-disabilities-can-vote-by-mail-privately-and-independently
https://www.disabilityrightsca.org/publications/you-can-vote-even-if-you-cant-sign-your-name
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Pagboto nang personal: Bagamang ime-mail ang mga balota, maaari ka 
pa ring bumoto nang personal. 
 

• Kailangan (o mas gusto) mo bang bumoto nang personal? 
• Ano ang address ng lokasyon ng botohan na gagamitin mo? 
• Anong (mga) araw at oras bukas ang lokasyon ng botohan na iyon? 
• May paraan ka ba para makapunta sa lokasyon ng botohan? 
• Alam mo ba ang tungkol sa mga opsyon ng accesible na pagboto na 

available doon? 
• Kailangan mo ba ng tulong sa anumang gawaing nauugnay sa 

pagboto? Kung oo, mayroong isa o dalawang tao na gusto mong 
hilingan na sumama sa iyo sa lokasyon ng botohan? Available ba sila? 

https://www.disabilityrightsca.org/
https://caearlyvoting.sos.ca.gov/
https://caearlyvoting.sos.ca.gov/
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Ang Plano ko sa Pagboto Araw ng Eleksyon: ____________ 
 
Mga Pagtuturo: Tsekan ang mga kahon na lalapat sa iyo. Kung hindi mo 
nalalaman kung ano ang isang bagay o kung paano ito gawin, maaari 
mong kontakin ang tanggapan ng eleksyon ng iyong county, maaari mong 
tawagan ang Disability Rights California’s Voting Hotline sa (888) 569-
7955, o maaari mong tanungin ang isa pang tao na pinagkakatiwalaan mo 
para sa tulong. Makatutulong sa iyo ang maagang pag-iisip na makita ang 
anumang mga butas sa iyong plano at ayusin ang mga ito bago sa Araw ng 
Eleksyon. 
 
Pagpaparehistro ng botante 
 
☐ Ako ay rehistradong bumoto. 
☐ Nasa aking tanggapan ng eleksyon ng county ang aking kasalukuyang 
pangalan at address. 
☐ Hindi pa ako rehistrado para bumoto, ngunit alam ko ang mga hakbang 
na gagawin para magparehistro.  
☐ Hindi pa ako rehistrado para bumoto, at kailangan ko ng tulong para 
alamin kung paano.  
 
Pagboto sa pamamagitan ng mail 
 
☐ Pinaplano kong bumoto sa pamamagitan ng mail. 
☐ May kakayahan akong markahan ang papel na balota na ini-mail sa 
akin. 
☐ Kailangan ko ang aking mga mateyales sa pagboto sa isa o maraming 
alternatibong pormat. 

☐ Hiniling ko ang (mga) pormat sa ibaba sa aking tanggapan ng 
eleksyon ng county. 
☐ Hiniling ko ang (mga) pormat sa ibaba sa California Secretary of 
State. 
(Mga) pormat:   ☒ Malaki ang print   ☐ Audio ☐ Braille ☐ PDF 

☐ Pinaplano kong gamitin ang sistema ng remote accessible vote-by-mail 
(RAVBM) ng aking county para markahan ang aking balota gamit ang 
elektronoikong aparato. 
☐ Mayroon akong access sa lahat ng teknolohiya na kailangan ko para 
gamitin ang RAVBM. 

     ☐ Computer o smartphone na may access sa internet☐ Printer na 
nakakonekta sa computer o smartphone 

https://www.disabilityrightsca.org/
https://registertovote.ca.gov/
https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices
https://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/vote-mail
https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices
https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices
https://www.disabilityrightsca.org/publications/many-voters-with-disabilities-can-vote-by-mail-privately-and-independently
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☐ Kaya kong magbasa at pangasiwaan ang papel na bolota ng RAVBM 
pagkatapos ko itong i-print. 
☐ Nag-sign up ako para gamitin ang sistema ng RAVBM ng aking 
county. 
☐ Nakapagsanay ako gamit ang RAVBM gamit ang website ng 
demonstrasyon. 

☐ Alam ko kung paano kong lalagdaan ang return envelope ng balota (isa 
sa sumusunod). 

☐ Kaya kong lagdaan ang aking pangalan, at dapat tumugma ang aking 
lagda na may roon ang tanggapan ng eleksyon ng county sa akin. 

☐ Hindi ko malalagdaan ang aking pangalan, kaya gagamit ako ng 
marka, tulad ng X, imbes na pangalan ko, at palalagdain ko ang 
isang tao sa envelope bilang isang saksi. 

☐ Gagamit ako ng pantatak na lagda na aking ipinarehistro nang 
maaga. 

 
 

☐ Pinaplano kong ibalik ang aking minarkahang balota bilang mga 
sumusunod: 

☐ Sa pamamagitan ng mail (naka-postmark sa o bago sa Araw ng 
Eleksyon) 
☐ Sa isang drop box ng balota (nang hindi lalampas sa 8:00 p.m. sa 
Araw ng Eleksyon) 

Lokasyon ng drop box: 
________________________________________ 

☐ Sa isang lokasyon ng botohan (nang hindi lalampas sa 8:00 p.m. sa 
Araw ng Eleksyon) 

Lokasyon ng botohan: 
__________________________________________ 
 

Pagboto nang personal 
 
☐ Pinaplano kong bumoto nang personal. 
☐ Pinaplano kong bumoto sa lokasyon na ito: _-
_________________________________ 
☐ Maagang pagboto nang personal (bago sa Araw ng Eleksyon) ay 
available sa lokasyon na ito. 
☐ Plano kong bumoto sa araw na ito: 
_____________________________________ 

https://www.disabilityrightsca.org/
https://www.disabilityrightsca.org/publications/you-can-vote-even-if-you-cant-sign-your-name
https://caearlyvoting.sos.ca.gov/
https://caearlyvoting.sos.ca.gov/
https://caearlyvoting.sos.ca.gov/
https://caearlyvoting.sos.ca.gov/
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☐ Magbubukas ang lokasyon ng botohan sa mga oras na ito: 
_____________________ 
☐ Ang plano ko sa pagpunta sa lokasyon ng botohan ay 
_______________________ 

_________________________________________________________ 
☐ Sinuri ko ang anumang alalahanin na mayroon ako tungkol sa pisikal na 

napupuntahan ang lokasyon ng botohan. 
☐ Gusto kong gumamit ng curbside na pagboto. 

☐ Nakumpirma ko na available ito sa aking lokasyon ng botohan. 
☐ Alam ko kung paanong tumawag ng election worker sa aking 
sasakyan kapag dumating ako. 

☐ Plano kong gamitin ang mga sumusunod na bagay na makatutulong sa 
akin na bumoto nang personal: 

☐ Accessible na makina sa pagboto (tinatawag ding ballot-marking na 
aparato), partikular ang mga sumusunod na tampok: 
☐ Touchscreen 
☐ Audio na nababasa ang text na nasa screen at nagbibigay ng mga 
pagtuturo 
☐ Palakihin ang text na nasa screen 
☐ Baguhin ang contrast ng kulay na nasa screen 
☐ Port para sa pagkakabit ng sip-and-puff o paddle switch na 
aparato 

☐ Magnifying sheet o glass 
☐ Pen ball grip (para tulungan akong mahawakan ang pen) 
☐ Gabay ng lagda (para tulungan akong lumagda sa tamang lugar) 

☐ Ang sumusunod na tao/mga tao ay pupunta sa lokasyon ng botohan 
kasama ko: 

1. _______________________________________________________ 
2. _______________________________________________________ 

 
  

https://www.disabilityrightsca.org/
https://caearlyvoting.sos.ca.gov/
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Tulong sa pagboto 
 
Mga Pagtuturo: Maaari mong gamitin ang pahinang ito para irekord ang 
anumang ibang tala sa proseso ng iyong pagpaplano. Anong tulong ang 
gusto mo o kailangan para matagumpay kang makaboto? Isipin ang 
tungkol sa proseso ng pagboto mula sa simula hanggang sa katapusan: 
pagpaparehistro sa pagboto, sa pag-alam sa kung ano ang nasa balota, 
hangang sa pagboto mo. 
 
☐ Kailangan ko ng tulong sa anumang gawaing nauugnay sa pagboto: 
 
 
 
 
 
 
 
☐ Ang sumusunod na tao/mga tao ay sumang-ayon na tutulungan ako: 
 
 
 
 
 
 
☐ Narito ang mga detalye sa kung paano at kailan ko matatanggap ang 
tulong na ito: 
 
 
  
 
 
 
☐ Kung hindi gumana ang mga plano sa itaas, ang aking backup na plano 
ay ang mga sumusunod: 
 
 

https://www.disabilityrightsca.org/
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