
PAUNAWA 
May karapatan kang ipadala sa koreo o ihatid nang direkta ang aplikasyong ito sa iyong opisyal ng mga halalan sa county.
Ang pagbabalik ng aplikasyong ito sa sinumang taong bukod sa opisyal ng mga halalan sa county ay maaring magsanhi ng pagkaantala na makakahadlang 
sa kakayahan mong makaboto.
Kung ibabalik ang aplikasyong ito sa pamamagitan ng koreo, dapat itong maibalik nang direkta sa iyong opisyal ng mga halalan sa county.
Ang nakarehistrong botante lang mismo ang maaaring mag-apply para sa balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo. Isang kriminal na pagkakasala 
kung ginawa ng isang tao maliban sa nakarehistrong botante ang aplikasyon para sa balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo.

MGA INDIBIDWAL/ORGANISASYON/PANGKAT NA NAMAMAHAGI NG APLIKASYONG ITO 
Dapat sundin ng sinumang namamahagi ng mga aplikasyon para sa balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo ang format na ginagamit sa aplikasyong 
ito. Isang krimen ang hindi pagsunod sa format na ito. Walang sinumang namamahagi ng aplikasyong ito ang maaaring paunang mag-print ng direksiyong 
pangkoreo sa Aytem 5. 
Dapat ilagay ng sinumang nagbibigay ng aplikasyong ito sa botante ang kanyang pangalan, direksiyon, at numero ng telepono rito:  __________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

Tagapagrehistro ng mga Botante
Aplikasyon sa Balota ng Pagboto 

sa Pamamagitan ng Koreo
TANDAAN: Sa ilalim ng Voter’s Choice Act, awtomatikong padadalhan ng balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo ang lahat ng nakarehistrong 
botante sa County ng Santa Clara na magsisimula 29 na araw bago ang bawat halalan. Maaaring gamitin ang aplikasyong ito upang humiling ng 
pamalit na balota. 

Ilagay ang petsa ng halalan at ang uri ng halalan (Primarya, Pangkalahatan, o Espesyal). Dapat matanggap ng iyong opisyal ng 
mga halalan sa county ang aplikasyong ito nang hindi lalampas sa pitong (7) araw bago ang petsa ng halalan. Hindi ka padadalhan 
ng balota kung hindi kumpleto o hindi tumpak ang sagot sa aplikasyong ito. 

 HINDI KO NATANGGAP           NAWALA KO  NASIRA KO ANG AKING ORIHINAL NA BALOTA. 
(Kung nagkamali ka sa pagmamarka ng iyong balota at kailangan 
mo ng panibago, maaari mong punitin o pira-pirasuhin at itapon 
ang iyong lumang balota) 

1. KAHILINGAN SA PAMALIT NA BALOTA PARA SA: ______________________ ,  ____________________________________ (NA) HALALAN.

2. ILIMBAG ANG PANGALAN: ________________________________________________  3.  PETSA NG KAPANGANAKAN ________________

4. DIREKSIYON NG TIRAHAN: _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________

5. DIREKSIYONG PANGKOREO KUNG SAAN IPAPADALA ANG BALOTANG PARA LANG SA HALALANG ITO (KUNG IBA SA NASA ITAAS):

_____________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________

6. NUMERO NG TELEPONO (OPSYONAL): _________________________________________   ________________________________________

7. DAPAT LAGDAAN ANG APLIKASYONG ITO:
Hindi ako nag-apply para sa balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo mula sa anupamang hurisdiksyon para sa halalang ito. Pinatutunayan
ko sa ilalim ng parusa sa pagbibigay ng hindi totoong sinumpaang pahayag sa ilalim ng mga batas ng Estado ng California na totoo at wasto ang
impormasyong ibinigay ko sa aplikasyong ito.

PIRMA ___________________________________________________________  PETSA  _____________________________________________

Babala: Ang pagbibigay ng hindi totoong sinumpaang pahayag ay isang mabigat na kasalanan, na maaaring patawan ng parusang pagkakakulong sa 
piitan ng estado sa loob ng hanggang apat na taon. (Kodigo Penal § 126) 

Buwan/Araw/Taon            Uri ng Halalan (Primarya, Pangkalahatan, o Espesyal)

Pangalan Gitnang Pangalan o Inisyal Apelyido Buwan/Araw/Taon

Numero at Kalye (hindi tatanggapin ang P.O. Box, Rural Route, atbp.)       (Italaga ang N, S, E, W kung ginagamit)

Numero at Kalye/P.O. Box  (Italaga ang N, S, E, W kung ginagamit)

Lunsod Estado o Ibang Bansa Kodigo Postal

Lunsod Estado o Ibang Bansa Kodigo Postal

Araw Gabi
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