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County ng Santa Clara
Tagapagrehistro ng mga Botante

FORM NG PAGHILING NG BOTANTE NG AKSYON

Mga Tagubilin sa Botante:
1. Ikaw ay dapat na isang nakarehistrong botante sa County ng Santa Clara upang magamit ang form na ito.
2. Mangyaring ilimbag nang malinaw.
3. Kung humihiling ng pagbabago ng pangalan o partido, dapat kang muling magparehistro.
4. Kung humihiling ng aksyon para sa ibang botante, ibigay ang kanilang impormasyon sa kahon ng IMPORMASYON NG BOTANTE.

IMPORMASYON NG BOTANTE – Lahat ng impormasyon ay dapat ibigay upang makumpleto ang iyong kahilingan.

Pangalan:        Petsa ng Kapanganakan:  __ __ /__ __ / __ __ __ __

Nakarehistrong Tirahan:

Pirma:         Petsa: 

Form ng Kahilingan sa Gustong Paraan ng Paghahatid ng Patnubay na Impormasyon Para sa Botante ng County:
 Gusto kong gamitin ang on-line na Patnubay na Impormasyon Para sa Botante ng County.  Hindi ko na gustong matanggap ito sa 

pamamagitan ng koreo.
 Email:  ___________________________________________________________________________________________________
 Gusto kong matanggap ang aking Patnubay na Impormasyon Para sa Botante ng County sa pamamagitan ng koreo.  Dati kong 

piniling mag-opt-out sa pagtanggap nito sa pamamagitan ng koreo.  

Iwasto o isapanahon ang pagkakarehistro ng botante: 
 Mali ang pagbaybay ng aking pangalan.  Ang tamang pagbaybay ay nasa kahon ng IMPORMASYON NG BOTANTE.  Ang hindi 

tamang pagbaybay ay:  ________________________
 Lumipat ako sa isang bagong tirahan sa loob ng County ng Santa Clara (direksiyon ng kalye at lunsod): 
 ______________________________________________________________________________________________________
 Ang aking tirahan ay hindi nagbago, pero ang aking mga sulat ay pumupunta sa ibang direksiyon.  Ang aking direksiyong 

PANGKOREO ay:  _________________________________________________________________________________________
 Tanggalin ang sumusunod na direksiyong pangkoreo:  _____________________________________________________________
 MAS GUSTONG WIKA.  Gusto kong nasa karagdagang wikang ito ang aking mga gamit sa pagboto (Ang mga botanteng pumili ng 

isang mas gustong wika ay tatanggap ng mga gamit sa pagboto sa Ingles at sa kanilang mas gustong wika):
  Intsik  Espanyol  Tagalog  Biyetnamis 

 Gusto kong matanggap ang Pang-estadong Patnubay na Impormasyon Para sa Botante sa sumusunod na wika:
  Hindi  Hapon  Khmer  Koreano

Permanenteng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo:
 Gusto kong maging Permanenteng Botante ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo.
 Ayaw kong maging Permanenteng Botante ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo.

Kanselahin ang pagkakarehistro ng botante:
 Mangyaring kanselahin ang aking pagkakarehistro.  Dahilan:  _______________________________________________________
 Ang botanteng tinukoy sa itaas ay patay na.  Ang impormasyon ay maaaring ibigay ng pamilya o tagapangalaga.
 Pangalan ng taong nag-uulat ng pagkamatay:  ______________________________________  Telepono:  ____________________
 Pirma ng taong nag-uulat ng pagkamatay:  ______________________________________________________________________

Upang ibalik sa Tagapagrehistro ng mga Botante
Fax:  1-408-998-7314            Scan/Email:  registrar@rov.sccgov.org

Koreo:  Registrar of Voters, PO Box 611300, San Jose, CA 95161-1300
Para sa mga Katanungan, mangyaring tumawag sa:  1-408-299-VOTE (8683)

FOR OFFICE USE ONLY:

Voter ID: 

Date Received: 

Action by: 


