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KUNG NANINIWALA KANG IPINAGKAIT SA IYO ANG ALINMAN SA MGA KARAPATANG ITO, TUMAWAG SA KOMPIDENSIYAL NA 
LIBRENG HOTLINE NG BOTANTE NG KALIHIM NG ESTADO SA (800) 345-VOTE (8683).

KATIPUNAN NG

MGA KARAPATAN NG BOTANTE
MAYROON KANG MGA SUMUSUNOD NA KARAPATAN:

 1 Ang karapatang bumoto kung ikaw ay isang 
rehistradong botante. Karapat-dapat kang 
bumoto kung ikaw ay:
• isang mamamayan ng U.S. na naninirahan sa 

California
• hindi bababa sa 18 taong gulang
• rehistrado kung saan kasalukuyan kang 

naninirahan
• kasalukuyan ay wala sa pang-estado o pederal 

na bilangguan o pansamantalang nakalaya nang 
may kondisyon dahil sa pagkakahatol ng krimen

• kasalukuyan ay hindi nahatulan ng isang korte 
bilang walang kakayahan ang pag-iisip para 
bumoto

 2 Ang karapatang bumoto kung isa kang 
rehistradong botante, kahit pa wala sa listahan 
ang iyong pangalan. Boboto ka gamit ang 
isang probisyonal na balota. Bibilangin ang 
iyong boto kapag napagpasyahan ng mga 
opisyal ng halalan na karapat-dapat kang 
bumoto.

 3 Ang karapatang bumoto kapag nakapila ka pa 
rin kapag nagsara ang mga presinto.

 4 Ang karapatang magpasa ng sikretong balota 
nang walang sinumang nang-aabala sa iyo o 
nagsasabi sa iyo kung paanong boboto.

 5 Ang karapatang makakuha ng bagong balota 
kapag nagkamali ka, kung hindi mo pa 
naipapasa ang iyong balota. Maaari mong/
kang:

Humingi sa isang opisyal ng halalan sa isang 

presinto ng botohan ng bagong balota,

Papalitan ang iyong balota para sa pagboto 

sa pamamagitan ng koreo ng bago sa isang 
tanggapan ng halalan o sa iyong presinto ng 
botohan, o  

Bumoto gamit ang isang probisyonal na balota.

 6 Ang karapatang humingi ng tulong sa 
pagpapasa ng iyong balota mula sa sinumang 
iyong piliin, maliban sa iyong taga-empleyo o 
kinatawan ng unyon.

 7 Ang karapatang ihulog ang iyong 
nakumpletong balota para sa pagboto sa 
pamamagitan ng koreo sa alinmang presinto 
ng botohan sa California.

 8 Ang karapatang makakuha ng mga materyales 
ng halalan sa isang lingguwaheng maliban 
sa Ingles kung may sapat na tao sa inyong 
presinto ng pagboto na nagsasalita ng 
lingguwaheng iyon.

 9 Ang karapatang magtanong sa mga opisyal 
ng halalan tungkol sa mga pamamaraan ng 
halalan at panoorin ang proseso ng halalan. 

Kapag hindi masagot ng taong iyong tinanong ang 
iyong mga tanong, dapat ituro ka nila sa tamang tao 
para makakuha ng sagot. Kapag nakakagambala ka, 
maaari nilang ihinto ang pagsagot sa iyo.

 10 Ang karapatang iulat ang anumang ilegal o 
mapanlinlang na aktibidad sa halalan sa isang 
opisyal ng halalan o sa tanggapan Kalihim ng 
Estado.

 Sa web sa www.sos.ca.gov
 Sa pamamagitan ng telepono sa 
(800) 345-VOTE (8683)
 Sa pamamagitan ng email sa  
elections@sos.ca.gov 
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