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PORMANG KAHILINGAN NG BOTANTE   
NA MAY PAGBABAGO 
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Mga Tagubilin: 
1.  Kumpletuhin ang Kahon ng Impormasyon ng Botante.  Lahat ng impormasyon ay dapat ibigay, o 
ang inyong kahilingan ay hindi maisasagawa. Mangyaring ilimbag nang malinaw at pirmahan ang porma.  
2. Kung kayo po ay humihiling ng isang pagbabago para sa ibang botante, mangyaring ibigay ang kanilang 
impormasyon sa Kahon ng Impormasyon ng Botante AT kumpletuhin ang hinihiling na impormasyon 
sa ibaba.  
3. Ang pormang ito ay HINDI para sa pagpapapalit ng pangalan o partido.   Kayo po ay KAILANGANG  
magparehistro muli. 

 Mangyaring iwasto ang pagkarehistro:  
 Mali ang pagkabaybay ng aking pangalan, mangyaring iwasto:  ___________________________ 
 

 Paano namin na-ibaybay nang mali ang inyong pangalan? _____________________________  
 ANG PAGBABAGO NG PANGALAN ay hindi PAGWAWASTO. Kung NAGBAGO ang inyong pangalan, 

kinakailangan ninyong muling magparehistro. 

 Ako ay lumipat sa sumusunod na tirahan:  
       ____________________________________________________________________________ 
       Numero ng tirahan, pangalan ng kalye, lunsod, kodigo postal 

o Kung kayo po ay LUMIPAT MULA O SA IBANG COUNTY, kailangan ninyong muling magparehistro. 
 Ang aking tirahang pangkoreo ay nagbago sa:  _______________________________________  

o Nagbago ba ang inyong tirahan?  Kung gayon, mangyaring ibigay sa amin ang impormasyon na iyon! 

 Permanenteng Bumoboto sa Pamamagitan ng Koreo (dating  Bumobotong Nagpapadala Lamang): 
 Gusto kong maging isang Botante na Permanenteng Bumoboto sa Pamamagitan ng Koreo. 
 Ayaw kong maging isang Botante na Permanenteng Bumoboto sa Pamamagitan ng Koreo. 

 Mas Gustong Wika. Gusto ko ang mga materyal sa pagboto ay sa wikang: 
 Ingles      Intsik    Espanyol   Tagalog    Biyetnamis 

° Paunawa: Lahat ng mga botante ay makakatanggap ng mga materyal sa pagboto sa wikang Ingles at sa 
kanilang piniling wika, kung naiiba. 

Mangyaring kanselahin ang pagkarehistro: 
 Mangyaring kanselahin ang aking pagkarehistro. Dahilan:_______________________________  

 Ang botanteng nakapangalan sa itaas ay namatay na. 
 Kung ipinagbibigay-alam ang isang namatay na botante, mangyaring isulat ang 

impormasyon tungkol sa namatay na botanteng tinutukoy sa itaas at kumpletuhin ang 
sumusunod: 

 Pangalan ng taong nagbibigay-alam tungkol sa namatay: _________________________________ 
 Numero ng telepono:____________ 

Impormasyon ng Botante (Mangyaring ilimbag):      
 

Pangalan: _______________________  Petsa ng Kapanganakan: __ __  / __ __ / __ __ __ __  
 
Nakarehistrong Tirahan: _______________________________________________________ 

                           (numero ng tirahan, pangalan ng kalye, lunsod, kodigo postal) 
 
Pirma: ____________________________________________________________________ 

 

PAUNAWA: ANG INYONG KAHILINGAN AY HINDI MAISASAGAWA KUNG ANG IMPORMASYON SA ITAAS AY 
HINDI IBINIGAY.


