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Elektronikong Transmisyon ng Aplikasyon ng Balota Para sa Mga Hindi Makakarating Para sa Mga Pederal at Pang 
- Estadong Pangkalahatang Halalan sa Alaska 
 Ang aplikasyon na ito ay maaaring isumite simula Oktubre 24, 2022.   
 Ang mga aplikasyong isinumite bago ang Oktubre 24, 2022 ay tatanggihan. 
 Ang mga nakumpletong aplikasyon ay dapat matanggap bago ang 5:00 ng hapon Standard na Oras ng Alaska, Lunes, 

Nobyembre 7, 2022. 
Ilimbag ang iyong 
pangalan 1 

         

 Apelyido  Pangalan   Gitnang Pangalan  Hulapi  

Ibang impormasyon 2 Dating pangalan (kung napalitan):   Bilang ng botante (kung alam): 

Adres ng tirahan sa 
Alaska – Magbigay ng isang 
adres ng tirahan sa Alaska.  
Huwag gumamit ng PO, PSC, 
HC at Kahon o nasa labas ng 
estado na adres. 

3 

         _____     Alaska 
# ng Bahay Pangalan ng Kalye # ng 

Apt 
Lungsod Estado 

 *Panatiliing kompidensyal ang aking adres ng tirahan.  Ang adres pang koreo sa 4 ay DAPAT na maging iba 
mula sa tirahan sa 3. 

Ang adres kung saan ka 
tumatanggap ng koreo 
(Permanente) 

4 
 

  

  

  
 

Mga Pagkakailanlan 
Ikaw ay DAPAT na magbigay 
ng ISA. 

5 
______/_____/______ ____________________________ ______/_____/______ 
*SSN o Huling 4 na 
numero 

*Numero ng Lisensya sa Pagmamaneho 
o Pang - Estadong Pagkakakilanlan 

*Petsa ng Kapanganakan 

Paano mo nais ipahatid 
ang iyong balota? 
Lagyan ng tsek ang isa at 
magbigay ng impormasyon 
sa pagpapadala. 

6 

 Online na Pagpapadala:   

 Magbigay ng email adres.   
 Paghahatid sa pamamagitan 

ng Paksimile:   

 
Magbigay ng kodigo ng pook at numero ng paksimile. Kung 
pang-internasyonal, magbigay ng pang-internasyonal na 
kodigo, kodigo ng bansa at numero ng paksimile. 

 

Impormasyon sa 
Pakikipag-ugnayan  
Kasama ang lahat ng pang 
estado at pang internasyonal 
na mga unlapi. 
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 Domestikong Telepono:   
 Kodigo ng pook at numero ng telepono  

 Pang-internasyonal na 
Telepono: 

  

Internasyonal na kodigo, kodigo ng bansa at numero ng telepono. 
 

Mga Botanteng Militar at 
Mga Nasa Ibayong Dagat  
Suriin ang iyong katayuan. 

8  Aktibong miyembro ng Mga Naka-unipormeng Serbisyo, Marinong Mangangalakal, o 
komisyonadong pangkat o isang karapat-dapat na asawa o dependente. 

 Mamamayan ng U.S. na naninirahang pansamantala o permanente sa ibayong dagat at may 
intensyon na bumalik sa Alaska. 

Basahin at Lagdaan ang 
Sertipiko 
Ang iyong lagda ay dapat 
na sulat-kamay.  Ang 
isang makinalyado o 
digital na lagda ay hindi 
balido. 
 

9 

Ako ay sumusumpa o naninindigan, sa ilalim ng parusa ng pagsira sa banal na pangako, na: Ang impormasyon sa pormang ito 
ay totoo, wasto, at kumpleto sa abot ng aking kaalaman at ako ay karapat-dapat na bumoto sa hiniling na hurisdiksyon, ako ay 
hindi humihiling ng balota mula sa kahit anong ibang estado, at ako ay hindi bumuboto sa kahit anong ibang paraan sa (mga) 
eleksyon na ito.  Ako rin ay nagpapatunay na ako ay isang residente ng Alaska at ako ay hindi pa nahatulan sa isang mabigat na 
kasalanan, o kung nahatulan na, ay wang pasubaling pinalaya sa pagkakabilanggo, probasyon at/o parolya.  Ako ay hindi 
nakarehistro na bumoto sa ibang estado, o kumuha ng mga kinakailangang hakbang para makansela ang nasabing 
pagkakarehistro.  BABALA:  Kung ikaw ay magbibigay ng maling impormasyon sa aplikasyong ito ikaw ay 
maaaring mahatulan ng mabigat na kasalanan at/o maling asal. (AS 15.56.040; AS 15.56.050) 

*Lagda___________________________    Petsa_________ 

Para sa Gamit ng Opisina  Pangalan ng Tagapagrehistro o Opisyal: ________ Numero ng Botante o huling 4 ng SSN: ________ 

*Ang mga bagay ay pinapanatiling kompidensyal ng Sangay ng Halalan at ito ay hindi maaaring makuha para sa pampublikong pagsusuri maliban sa 
mga kompidensyal na adres ay maaaring mabigay sa mga ahensya ng gobyerno o habang ang mga proseso ng halalan tulad ng itinakda sa batas ng 
estado. 
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Aplikasyon ng Balota ng Elektronikong Transmisyon ng Mga Hindi Makakarating 
Para sa Mga Pederal at Pang - Estadong Pangkalahatang Halalan sa Alaska 

Mag-aplay para sa isang pederal 
at pang - estadong balota ng 
elektronikong transmisyon 
 Para makahiling ng isang balota sa 

elektronikong transmisyon, ikaw ay 
dapat na maging isang kwalipikadong 
rehistradong botante 30 na araw bago 
ang Araw ng Halalan maliban sa isang 
pang presidenteng halalan.   
 Tingnan ang impormasyon sa ibaba 

kung papaano magrehistro para 
makaboto at lumahok sa karera ng 
pang presidenteng halalan. 
 Gamitin ang pormang ito para mag-

aplay para sa isang balota ng 
elektronikong transmisyon ng hindi 
makakarating para sa Nobyembre 8, 
2022 Pangkalahatang Halalan. 

Adres ng tirahan sa Alaska 
 Magbigay ng isang adres ng tirahan sa 

Alaska. Ang iyong aplikasyon ay 
tatanggihan kung ang ikaw ay 
magbibigay ng nasa labas ng estado na 
adres, Kahon ng PO, numero at kahon 
ng HC, ruta ng kanayunan, komersyal na 
adres, adres ng hintuan ng koreo, iba 
pa. 

Pansamantalang nasa labas ng 
estado at may intensyong 
bumalik? 

 Maaari mong panatiliin ang iyong adres 
ng tirahan sa Alaska bilang ang iyong 
adres kung saan ka tumira bago ka 
umalis sa Alaska o kung saan ka 
kasalukuyang nakarehistro sa Alaska.  
Ang mga aktibong miyembro ng military 
at kanilang mga asawa, ikaw ay hindi 
saklaw mula sa pangangailangan ng 
intensyon na bumalik sa Alaska. 

Permanenteng adres ng koreo 
 Magbigay ng isang permanenteng 

adres ng koreo. 

Mga pagkakakilanlan at ugnayan 
 Ikaw ay DAPAT na magbigay ng ISANG 

pagkakakilanlan. 
 Magbigay ng isang numero ng telepono para 

sa ugnayan.  Kung mayroong problema sa 
iyong aplikasyon, kami ay makikipag-ugnayan 
sa iyo. 

Ipahiwatig kung papaano mo gustong 
maipadala ang iyong balota 
Online na Pagpapadala:   
 Ikaw ay dapat na magbigay ng isang email 

adres. 
 Ikaw ay makakatanggap ng isang email na abiso 

tungkol sa pagkakaroon ng balota  sa iyong 
elektronikong adres ng koreo at mga 
instruksyon kung papaano pumasok sa lagusan 
sa online web. 
 Depende sa iyong mga pangsalin sa 

spam/basura na email, tignan ang iyong mga 
polder ng spam/basura na email para sa mga 
abiso.  
 Mangangailangan kang magkaroon ng daan 

tungo sa isang kompyuter at panglimbag para 
mailimbag ang iyong binotong balota at iyong 
sertipiko ng botante. 
 Maaari mo lamang ibalik ang iyong binotong 

balota sa pamamagitan ng koreo o sa 
pamamagitan ng paksimile.  

Pagpapadala Gamit ang Paksimile: 
 Kailangan mong magbigay ng isang numero ng 

paksimile. 
 Siguraduhin na magbigay ng kodigo ng pook 

kasama ang iyong numero ng paksimile at, 
kapag ang iyong balota ay ipinapadala ng 
internasyonal, ang iyong  pang internasyonal na 
numero, kodigo ng bansa at numero ng 
paksimile. 
 Maaari mo lamang maibalik ang iyong binotong 

balota sa pamamagitan ng koreo o sa 
pamamagitan ng paksimile.  

Militar o nasa ibayong dagat?  
 Pakiusap pumili ng isang karapatan na 

pinakamahusay na naglalarawan sa iyo. 

Huling araw at oras ng 
pagtanggap 
 Maaari mong gamitin ang aplikasyong 

ito para mag-aplay para sa isang 
balota ng elektronikong transmisyon 
simula sa Oktubre 24, 2022. 

 Kung iyong isusumite ang aplikasyong 
ito bago ang araw na ito, ang iyong 
kahilingan ay tatanggihan at 
kakailanganing mag-aplay muli.  

 Ang iyong nakumpletong aplikayon ay 
dapat na matanggap ng hindi lalagpas 
sa 5:00 ng hapon Standard na Oras ng 
Alaska sa Lunes, Nobyembre 7, 2022.  

Isumite ang iyong aplikasyon 
 Ipadala sa pamamagitan ng paksimile 

ang iyong aplikasyon: 
907-677-9943 
855-677-9943 (libren tawag tol sa U.S.) 
 Ipadala sa pamamagitan ng email  

ang iyong aplikasyon: 
akabsentee@alaska.gov 

Oras ng Transmisyon ng Balota? 

 Ang iyong balota ay ipapadala sa loob 
ng 12 hanggang 48 na oras depende 
sa araw kung kailan natanggap ang 
iyong aplikasyon.   
 Kung hindi mo matanggap ang iyong 

balota sa tinakdang oras na ito, 
makipag-ugnayan sa iyong opisina 
gamit ang impormasyon ng ugnayan 
sa ibaba. 

Mga katanungan? 
 Tawagan kami: 

907-270-2700 
877-375-6508 (libreng tawag sa U.S.) 
 Magpadala ng email sa amin: 

akabsentee@alaska.gov 

  Bumisita sa aming website: 
elections.alaska.gov 
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