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KUNG SA PALAGAY MO AY IPINAGKAIT SA IYO ANG ALINMAN SA MGA KARAPATANG ITO, TUMAWAG SA KUMPIDENSYAL NA WALANG 

BAYAD NA LINYA NG BOTANTE NG KALIHIM NG ESTADO SA (800) 339-2957.

BATAS NG MGA KARAPATAN

NG MGA BOTANTE
NARITO ANG IYONG MGA KARAPATAN:

 1 
Karapatang bumoto kung isa kang nakarehistrong 
botante. Karapat-dapat kang bumoto kung ikaw ay:
• isang mamamayan ng U.S. na nakatira sa 

California
• may edad na 18 taon pataas
• nakarehistro sa kasalukuyan mong tinitirhan
• hindi nakakulong o nakaparol para sa isang 

malaking pagkakasala

 2 
Karapatang bumoto kung ikaw ay isang nakarehistrong 
botante kahit na wala ang iyong pangalan sa listahan. 
Boboto ka gamit ang isang pansamantalang balota. 
Bibilangin ang iyong boto kung mapagpapasyahan ng 
mga opisyal ng halalan na karapat-dapat kang bumoto.

 3 
Karapatang bumoto kung nakapila ka pa noong 
nagsara ang mga botohan.

 4 
Karapatang magpatala ng lihim na balota nang walang 
nang-aabala o nagsasabi sa iyo kung paano bumoto.

 5 
Karapatang kumuha ng bagong balota kung nagkamali 
ka, kung hindi mo pa naipapatala ang iyong balota. 
Magagawa mong:

Humingi sa isang opisyal ng halalan sa lugar ng 
botohan ng panibagong balota; o
Palitan ang iyong balota para sa pagboto sa 
pamamagitan ng koreo ng panibagong balota 
sa isang opisina ng halalan, o sa iyong lugar ng 
botohan; o
Bumoto gamit ang isang pansamantalang 
balota, kung hindi mo hawak ang orihinal mong 
balota para sa pagboto sa pamamagitan ng 
koreo.

 6 
Karapatang makatanggap ng tulong sa pagpapatala ng 
iyong balota mula sa sinumang pipiliin mo, maliban sa 
iyong employer o kinatawan sa unyon.

 7 
Karapatang ihulog ang nasagutan mo nang balota 
para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo sa 
anumang lugar ng botohan sa county kung saan ka 
nakarehistrong bumoto.

 8 
Karapatang kumuha ng mga materyal ng halalan 
sa wikang iba sa Ingles kung sapat ang dami ng 
mga taong nagsasalita ng ganoong wika sa iyong 
pagbobotohang presinto.

 9 
Karapatang magtanong sa mga opisyal ng halalan 
tungkol sa mga pamamaraan ng halalan at panoorin 
ang proseso ng halalan. Kung hindi masasagot ng 
tatanungin mo ang iyong mga tanong, dapat ka niyang 
idirekta sa naaangkop na taong makakasagot ng mga 
ito. Kung nakakaabala ka, maaaring hindi na niya 
sagutin ang iyong mga tanong.

 10 
Karapatang mag-ulat ng anumang ilegal o mapanlilang 
na aktibidad sa halalan sa isang opisyal ng halalan o sa 
opisina ng Kalihim ng Estado.
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