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Korte Suprema

Hukuman ng mga Apela

Nakatataas na Hukuman

Hukuman ng Distrito

Presidente/ Bise Presidente ng 
Estados Unidos

(bumoto ng isa)

 Blankenship, Don
 Mohr, William

Constitution 
Nominee 

 De La Fuente, Rocque "Rocky"
 Richardson, Darcy G.

Alliance 
Nominee 

 Janos, James G."Jesse Ventura"
 McKinney, Cynthia

Green 
Nominee 

 Jorgensen, Jo
 Cohen, Jeremy "Spike"

Libertarian 
Nominee 

 Pierce, Brock
 Ballard, Karla

Petition 
Nominee 

 Trump, Donald J.
 Pence, Michael R.

Republican 
Nominee 

 Biden, Joseph R. Jr.
 Harris, Kamala D.

Democratic 
Nominee 

Sinusulat na Boto

Senador ng Estados Unidos
(bumoto ng isa)

 Gross, Al Democratic Nominee 
 Howe, John Wayne AK Indep. Nominee 
 Sullivan, Dan Republican Nominee 
Sinusulat na Boto

Representante ng Estados Unidos
(bumoto ng isa)

 Galvin, Alyse S. Democratic Nominee 
 Young, Don Republican Nominee 
Sinusulat na Boto

Representante ng Estado ng Distrito 37
(bumoto ng isa)

 Edgmon, Bryce Democratic Nominee 
Sinusulat na Boto

Hukom Carney
Dapat bang panatiliin si Susan M. "Sue" Carney bilang 
hukom ng nakatataas na hukuman ng anim na taon?

OO HINDI

Hukom Wollenberg
Dapat bang panatiliin si Tracey Wollenberg bilang hukom ng 
hukuman ng mga apila ng walong taon?

OO HINDI

Hukom Peters
Dapat bang panatiliin si Nathaniel Peters bilang hukom ng 
nakatataas na hukuman ng anim na taon?

OO HINDI

Hukom Christian

OO HINDI

Hukom Montgomery

OO HINDI

Ballot Measure No. 1 - 19OGTX
Isang Batas na pinapalitan ang buwis sa 
produksyon ng langis at gas para sa 

tinukoy na mga bukid, mga yunit, at mga 
hindi naka-yunit na mga imbakan sa North 

Slope
 Ang batas na ito ay babaguhin ang buwis ng produksyon ng 
 langis at gas para sa mga lugar ng North Slope kung saan    
 ang isang kompanya ay nakagawa ng higit sa 40,000 na       
 bariles ng langis kada araw sa nakalipas na taon at higit sa   
 400 na milyong bariles sa kabuuan. Ang mga bagong lugar   
 ay hahatiin batay sa “mga lupain, mga yunit, at mga hindi      
 naka-yunit na imbakan” na tumutugon sa bungad ng       
 produksyon. Ang batas ay hindi tinutukoy ang mga       
 terminong ito. Para sa kahit na anong mga lugar na       
 tumutugon sa pasukan ng produksyon, ang buwis ay       
 magiging mas malaki sa dalawang bagong buwis. 
(1) Ang isang buwis ay magiging ang buwis sa
kabuuang halaga sa punto ng produksyon ng langis sa singil
na 10% kung ang langis ay mas mababa sa $50 bawat
bariles. Ang buwis na ito aakyat sa pinakamataas na 15%
kung ang langis ay $70 kada bariles o mas higit pa. Walang
mga pagbabawas ay maaring magbaba ng buwis mula sa
10% papunta sa 15% na lapag.
(2) Ang iba pang buwis, tineterminohang “karagdagang
buwis,” ay ibabatay sa isang kalkulasyon ng halaga ng
buwis ng produksyon para sa langis na magpapahintulot ng
pagbabawas sa paggasta sa pangungupahan at mga
binawas halaga sa transportasyon. Ang batas na ito sa
halaga ng buwis ng produksyon ay kakalkulahin batay sa
pagkakaiba sa pagitan ng halaga ng buwis ng produksyon
ng langis at $50. Ang pinagkaiba sa pagitan ng dalawa ay
pinaparami sa dami ng langis, at pagkatapos ang halagang
iyon ay paparamihin ng 15%. Ang umiiral na kredito sa kada
binubuwisang bariles ay hindi maaaring gamitin. Ang batas
ay gumagamit ng terminong “karagdagang buwis,” ngunit
hindi nito tinutukoy kung saan dinaragdag ang bagong
buwis.
Ang buwis ay kinakalkula para sa bawat lupain, yunit, o hindi
naka-yunit na imbakan sa isang buwanang batayan. Ang
mga buwis ay kasalukuyang kinakalkula sa isang taunang
batayan, na may mga buwanang tinatantiyang bayad. Dahil
ang mga bagong buwis ay magagamit lamang sa tukoy na
mga lupain, ang isang nagbabayad ng buwis ay kailangan
pa rin na magsumite ng taunang buwis para sa mga lupain
kung saan ang mga bagong buwis ay hindi magagamit.
Ang batas ay gagawin rin ang lahat ng mga pagsasalansan
at mga sumusuportang impormasyon kaugnay ang
pagkalkula at pagbayad ng bagong buwis na “bagay ng
pambublikong rekord.” Ang batas ay hindi tinutukoy ang
proseso para sa pagsisiwalat ng pampublikong mga rekord.

 Dapat bang maging batas ang inisyatibong ito?
OO HINDI

Ipagpatuloy ang pagboboto sa Kabilang Panig

  Opisyal na Balota ng Estado ng Alaska 
  Pangkalahatang Halalan
  Nobyembre 3, 2020

House District 37 
Judicial 4 

450
Tagalog 

  Mga Instruksiyon:  Para bumoto, punuin ng mabuti ang obalo katabi ng iyong pinili, katulad nito:   
Gumamit ng asul o itim na tintang pang sulat para magmarka sa iyong balota. WALANG PULANG TINTA. 
Kung magkamali ka, humingi ng bagong balota.
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Ballot Measure No. 2 - 19AKBE
Isang Batas na Papalit sa Pangunahing 

Politikal na Partido na may Isang Bukas na 
Pangunahing Sistema at Pangkalahatang 

Halalan ng Pinipili ng Ranggo, at 
Nangangailangan ng Karagdagang 

Pagsisiwalat ng Pananalapi sa Kampanya

 Ang batas na ito ay aalisin ang sistema ng pangunguna na    
 partido, at ang mga politikal na partido ay hindi na pipili ng     
 kanilang mga kandidato para makita sa balota ng                   
 pangkalahatang halalan. Sa halip, ang batas na ito ay lilikha  
 ng isang bukas na walang partidong pangunguna kung saan 
 lahat ng mga kandidato ay makikita sa balota.
 Ang mga kandidato ay maaaring piliin na maglagay ng isang 
 gustong politikal na partido na nakatala sa tabi ng kanilang    
 pangalan o matala bilang “hindi dineklara” o “walang              
 partido.” Ang apat na mga kandidato na may                          
 pinakamaraming mga boto sa pangunahing halalan ay           
 mailalagay ang kanilang mga pangalan sa balota ng              
 pangkalahatang halalan.
 Ang batas na ito ay magtatatag ng pinili ng hanay na              
 pagboboto para sa pangkalahatang halalan. Ang mga            
 botante ay magkakaroon ng pagpipilian na “ihanay” ang         
 mga kandidato pinili na pagkasunod-sunod. Ang mga             
 botante ay ihahanay ang kanilang unang piniling kandidato    
 bilang “1”, ang ikalawang piniling kandidato bilang “2”, at iba  
 pa. Ang mga “1” na pinili ng mga botante ay ang unang          
 bibilangin. Kung walang kandidato ang makakatanggap ng    
 isang mayorya pagkatapos ng bilangan ng nauna sa hanay   
 na mga boto, ang kandidato na may pinakamababang bilang 
 ng “1” na mga boto ay tatanggalin mula pagbilang. Ang mga  
 balotang naghanay sa tinanggal na kandidato bilang “1” ay    
 bibilangin na para sa binotong “2” ng mga botante na             
 nirangguhang kandidato. Ang prosesong ito ay uulitin             
 hanggang isang kandidato na lamang ang nakatanggap ng   
 isang mayorya ng natitirang mga boto. Kung ang mga            
 botante ay gusto pa rin pumili ng iisang kandidato lamang,     
 maari nila itong gawin.
 Ang batas na ito ay mangangailangan din ng dagdag na        
 pagsisiwalat para sa mga ambag sa mga pangkat ng             
 malayang paggagasta at mga kaugnay na mga                      
 napagkukunan ng mga ambag. Mangangailangan din ito ng  
 isang pagtatatuwa sa binayarang mga komunikasyon ng        
 isang independenteng mga grupo na pinondohan ng pera na 
 karamihan ay galing sa labas ng estado.

 Dapat bang maging batas ang inisyatibong ito?
OO HINDI

Ipagpatuloy ang pagboboto sa Kabilang Panig


