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1. May karapatan kang botohan ang isang balota kung 
ikaw ay isang tunay na nakarehistrong botante. 

Ang isang tunay na nakarehistrong botante ay 
nangangahulugang isang mamamayan ng Estados 
Unidos na residente ng estadong ito, na hindi 
kukulangin sa 18 taong gulang at wala sa bilangguan 
o hindi parolado para sa isang napatunayang felony, 
at nakarehistrong bumoto sa kanyang kasalukuyang 
direksiyon ng tirahan.

2. May karapatan kang botohan ang isang 
pansamantalang balota kung ang iyong pangalan ay 
hindi nakalista sa listahan ng mga botante.

3. May karapatan kang botohan ang isang balota kung 
ikaw ay naroon at nakapila bago magsara ang mga 
lugar ng botohan.

4. May karapatan kang botohan ang isang sekretong 
balota nang malaya sa pananakot.

5. May karapatan kang tumanggap ng bagong balota 
kung, bago ipatala ang iyong balota, naniniwala ka na 
nakagawa ka ng pagkakamali. 

Kung sa anumang oras bago mo pangwakas na ipatala 
ang iyong balota, nadama mo na nakagawa ka ng 
pagkakamali, may karapatan kang palitan ng bagong 
balota ang balotang nagawan ng pagkakamali. Ang 
mga botante ng pagboto sa pamamagitan ng koreo ay 
maaari ring humiling at tumanggap ng isang bagong 
balota kung ibinalik nila ang kanilang balotang nagawan 
ng pagkakamali sa isang opisyal sa mga halalan bago 
magsara ang mga lugar ng botohan sa araw ng halalan.

6. May karapatan kang tumanggap ng tulong sa pagboto 
ng iyong balota, kung hindi mo kayang bumoto nang 
walang tulong.

7. May karapatan kang ibalik ang isang kinumpletong 
balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo sa 
alinmang presinto sa county.

8. May karapatan ka sa mga materyal sa halalan sa ibang 
wika, kung may sapat na mga residente sa iyong 
presinto upang bigyang-katwiran ang paggawa nito.

9. May karapatan kang magtanong tungkol sa mga 
pamamaraan sa halalan at obserbahan ang proseso  
ng halalan. 

May karapatan kang magtanong sa lupon ng presinto 
at mga opisyal sa halalan tungkol sa mga pamamaraan 
sa halalan at upang tumanggap ng sagot o ituro sa 
angkop na opisyal para sa sagot. Gayunman, kung 
ang patuloy na pagtatanong ay nakakagambala sa 
pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin, maaaring 
putulin ng lupon o mga opisyal sa halalan ang pagsagot 
sa mga katanungan.

10. May karapatan kang mag-ulat ng anumang labag sa 
batas o madayang aktibidad sa isang opisyal sa mga 
halalan o sa Opisina ng Kalihim ng Estado.

Kung naniniwala ka na pinagkaitan ka ng alinman sa mga karapatang ito, o may nalalaman kang pandaraya 
o maling gawain sa halalan, mangyaring tawagan ang kompidensiyal na walang-bayad na Nakahandang Linya 

para sa Botante ng Kalihim ng Estado sa (800) 339-2957.

Ang impormasyong nasa iyong apidabit ng pagpaparehistro ng botante ay gagamitin ng mga opisyal sa halalan upang padalhan ka 
ng opisyal na impormasyon tungkol sa proseso ng pagboto, tulad ng kinalalagyan ng iyong lugar ng botohan at ang mga isyu at mga 
kandidato na lilitaw sa balota. Ang pangkomersiyong paggamit ng impormasyon sa pagpaparehistro ng botante ay ipinagbabawal ng batas 
at isang misdemeanor. Ang impormasyon tungkol sa botante ay maaaring ibigay sa isang kandidato para sa katungkulan, isang komite sa 
panukala sa balota, o sinumang tao para sa mga layuning may kaugnayan sa halalan, pag-aaral, pamamahayag, pulitika, o pamahalaan, 
gaya ng ipinasiya ng Kalihim ng Estado. Ang mga numero ng lisensiya bilang drayber at seguridad sosyal, o ang iyong pirma gaya ng 
makikita sa iyong kard ng pagpaparehistro bilang drayber, ay hindi maaaring ilabas para sa mga layuning ito. Kung may mga katanungan 
ka tungkol sa paggamit ng impormasyon tungkol sa botante o nais mag-ulat ng hinihinalang maling paggamit ng naturang impormasyon, 
mangyaring tawagan ang walang-bayad na Nakahandang Linya para sa Botante ng Kalihim ng Estado sa (800) 339-2957.

Ang mga partikular na botanteng humaharap sa kalagayang nagbabanta sa buhay ay maaaring maging kuwalipikado para sa kompidensiyal 
na katayuan ng botante. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa programang Ligtas sa Tahanan ng Kalihim ng Estado sa 
(877) 322-5227 o bisitahin ang www.sos.ca.gov.
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