Bill of Rights ng Botante

karbenganyo dagiti sumaganad
1.

Ti karbengan nga agbotos no nakarehistrokayo a botante. Maikarikayo nga

ESPESIAL A PAKAAMMO

agbotos no dakayo ket:

•

umuli iti Estados Unidos nga
agtaltalinaed iti California
agtawen iti saan a nababbaba
ngem 18
nakarehistro iti agdama nga
lugar a pagtaltalinaedanyo
2.

Saan nga agdama a nakabalud iti
pagbaludan ti estado wenno pederal a
gobierno gapu iti pannakasentensia iti
krimen, ken
saan a naduktalan ti korte nga awan
ti mental a kabaelan nga agbotos iti
agdama

7:00 ti bigat agingga't 8:00 ti rabii
iti aldaw a naisaad iti nakaipaskil
a county idiay Pangtarabay nga
Impormasion para iti Botante.
•

iti provisional a balota, ket maala

Ti karbengan nga agbotos no nakarehistrokayo a botante uray pay no

manipud iti trabahador ti eleksion
wenno babaen iti panangbasa kadagiti

Agbotoskayto babaen iti provisional a balota. Mabilangto ti botosyo no

impormasion a naipatulod kadakayo

ikeddeng dagiti opisial ti eleksion a maikarikayo nga agbotos.

4.

Ti karbengan a bumotos no nakapilakay pay laeng ket agserran ti

dagiti lokal nga opisial ti eleksion.
•

mabalin a kiddawenda kadakayo

Ti karbengan nga agbotos iti sikreto a balota nga awan ti siasinoman

a mangted kayo ti maiyanatup a
pagilasinan ti kinasiasino wenno sabali
pay a dokumento kas maiyannurot iti

panagbotosyo.

pederal a linteg. Ngem laglagipenyo

Ti karbengan a mangala iti baro a balota no nagkamalikayo, no saanyo pay

koma nga adda karbengan ti tunggal

a naitennag ti balotayo. Mabalinyo ti: Dumawat iti opisial ti eleksion iti lugar

indibidual nga agbotos babaen iti

a pagbotosan iti baro a balota,

provisional a balota uray no saan a

Agisukat iti balotayo iti panagbotos-babaen-iti-koreo ti baro iti opisina

mangted isuna iti dokumentasion.

ti eleksion, wenno iti lugar a pagbotosanyo, wennoAgbotos babaen iti
6.

•

a maikarikayo nga agbotos malaksid

Ti karbengan nga agpatulong iti panagsubmitir iti balotayo iti siasinoman a

no matun-oyanyo amin a kasapulan

Ti karbengan nga agitinnag ti nakumpleto a balotayo iti panagbotosbabaen-iti-koreo iti aniaman a lugar a pagbotosan ditoy California.

8.

9.

Ti karbengan a dumawat dagiti materiales ti eleksion iti pagsasao a malaksid

tapno makabotos segun iti linteg ti
gobierno a pederal wenno estado.
•

Maikaniwas iti linteg ti panangperdi
kadagiti alikamen iti panagbotos.

iti Ingles no adda naan-anay a bilang dagiti tattao iti presinto a pagbotosanyo nga

No patienyo a naipaidam kadakayo ti

agsasao iti nakuna a pagsasao.

aniaman kadagitoy a karbengan, uma-

Ti karbengan nga agsaludsod kadagiti opisial ti eleksion maipanggep
kadagiti wagwagas iti eleksion ken agbuya ti proseso iti eleksion. No
saandakayo a masungbatan ti tao a pagdamaganyo, masapul nga
iturongdakayo iti umno a tao para iti sungbat. Mabalinda nga isardeng ti
panagsungbatda kadakayo no nariribuk kayo.

10.

Maikaniwas iti linteg ti panangibaga

provisional ballot.
pilienyo, malaksid iti pagtratrabahoanyo wenno ti pannakabagi ti unyonyo.
7.

No karerehistroyo laeng a botante,

pagbotosan.
a mangsingsinga kadakayo wenno mangibaga kadakayo no kasano ti
5.

Dagiti ispesipiko a bilbilin no kasano ti
agbotos, agraman no kasano ti agbotos

awan ti naganyo iti listaan.

3.

Silulukat dagiti pagbotosan manipud

Ti karbengan nga i-report ti aniaman nga ilegal wenno sinuswitik nga
aktibidad iti eleksion iti opisial ti eleksion wenno iti opisina ti Sekretario ti

wag ti kumpidensial ken toll-free a Voter
Hotline iti Sekretario ti Estado iti (800) 345VOTE (8683).
Iti web idiay www.sos.ca.gov
By phone at (800) 345-VOTE (8683)
Babaen iti email iti elections@sos.ca.gov
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