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Kalihim ng Estado

Minamahal na Kapwa Mamamayan ng California,
Ang malaya at patas na halalan ay ang pundasyon ng demokrasiyang Amerika. 
Sa kabuuan ng kasaysayan ng ating bansa, naisagawa nating maghalalan sa mga 
panahon ng kapayapaan at panahon ng digmaan, sa mga panahon ng magandang 
ekonomiya at mga kapanuhanan ng pansamantalang kahirapan, at kahit sa mga 
nakaraang pandemya.
Sa 2020, ang mga opisyal ng halalan ng California ay kumikilos upang matugunan 
ang pagsubok ng COVID-19.

• Ang bawat rehistradong botante ay makakatanggap ng balota sa pagboto sa 
pamamagitan ng koreo.

• Ang bawat rehistradong botante ay maaaring lumahok upang makatanggap 
ng pagsubaybay sa balota sa pagboto gamit ang koreo sa text (SMS), email, 
o voice call.

• Magsasagawa ng mga karagdagang pamamaraan sa sanitasyon at panukala sa 
sosyal na pagdi-distansya sa lahat ng lokasyon ng pagboto.

Maaari ninyong bisitahin ang vote.ca.gov para sa karagdagang makaka-tulong na 
impormasyon at mga kagamitan para sa halalan sa taong ito.
Kung mayroon kayong anumang katanungan tungkol sa pagpaparehistro ng botante 
o pagpapatala ng inyong balota ngayong taglagas, maaari kayong makipag-ugnayan 
sa opisinang Kalihim ng Estado sa pamamagitan ng pagtawag sa walang bayad na 
(800) 339-2957.
Bilang Kalihim ng Estado, ang aking misyon ay tulungan ang bawat mamamayan 
na bumoto nang ligtas at tiyak — ngunit kailangan ko ang inyong tulong.
Dahil sa COVID-19, maaaring maging mas kaunti kaysa normal ang mga 
personal na lokasyon ng pagboto sa inyong county. Maaari ninyong tulungan ang 
inyong komunidad sa pamamagitan ng pagboto nang maaga ngayong taon, sa 
pamamagitan ng koreo o nang personal. Ang mas kakaunting kakapalan ng tao at 
mas maiikling pila sa Araw ng Halalan ay makakatulong sa mga opisyal ng halalan 
na magpanatili ng mga mas ligtas na lokasyon ng pagboto, at magbigay-daan 
sa mga manggagawa sa botohan na pagsilbihan nang mas mahusay ang mga 
botanteng nangangailangan ng tulong — kasama na ang ating mga kapitbahayan 
na may mga kapansanan, ang mga nangangailangan ng tulong sa ibang wika, o ang 
mga nangangailangan ng pamalit na balota.
Mangyaring gumawa na ng plano ngayon para sa pagpapatala ng inyong balota 
ngayong taglagas. Ang pakikilahok ng mga mamamayan — tulad ninyo — ang 
dahilan kung bakit matatag ang ating demokrasiya.


