Aplikasyon sa Balota ng Hindi Makakarating sa Alaska – Para sa Pederal at Pang Estadong Halalan
Mga Halalan

1

Pagiging Karapat-dapat
Kung ikaw ay sumagot ng ‘Hindi’
sa kahit alin sa dalawang tanong,
hindi maaaring mag-rehistro.

2

❑ Lahat sa Pang

❑ Pangunahin

Kalendaryong Taon

❑ Pangkalahatan

(Agosto)

❑ REAA (Oktubre)

(Nobyembre)

Ikaw ba ay isang mamamayan ng Estados Unidos?

❑ Oo

❑ Hindi

Ikaw ba ay 18 na taong gulang o nasa loob ng 90 na araw bago
ang iyong ika-18 na kaarawan?

❑ Oo

❑ Hindi

Ilimbag ang iyong pangalan

3
Pangalan

Apelyido

Ibang impormasyon

4

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.

Ang adres kung saan ka
tumatanggap ng koreo
(Permanente)

_______

5

Petsa ng Kapanganakan at
Kasarian
Ikaw ay DAPAT na magbigay ng
Petsa ng kapanganakan

Pagkakasapi sa politikal na
partido

*Pagpipilian sa pangunahing
balota

_________________
Pangalan ng Kalye

Hulapi

Bilang ng botante (kung alam):
_____
# ng Apt

Alaska
Lungsod

Estado

*Panatiliin ang aking tirahan na lihim. Ang adres pang koreo sa 6 ay DAPAT na iba mula sa tirahan sa 5.

6

7

8

9

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

*Petsa ng kapanganakan

____________________________

* Numero ng Lisensya sa
Pagmamaneho o Pang-Estadong
Pagkakakilanlan

______/_____/_________

❑ Wala akong SSN o lisensya

sa pagmamaneho sa AK o
pang-estadong
pagkakakilanlan

Kasarian ❑ Lalaki

❑ Babae

Isulat ang politikal na pagkakasapi (Para sa mga pagpipilian, tignan ang mga instruksyon):
_________________________________________________
❑ Aktibong miyembro ng Unipormadong Mga Serbisyo, Merchant Marine, o komisyonadong

Mga Botanteng Militar at
Nasa Ibayong Dagat
Suriin ang iyong katayuan at
paano mo gustong ipadala ang
yong balota.

Bahay #
❑

Mga Pagkakakilanlan
Ikaw ay DAPAT na magbigay ng
ISA.

Dating pangalan (kung pinalitan):

Gitna

tauhan o isang karapat-dapat na asawa o nakadepende.

10

❑ Mamamayan ng U.S. na naninirahan pansamantala o permanente sa ibayong dagat at may

balak na bumalik sa Alaska.
❑ Koreo – Kumpletuhin ang 12 karon ❑ Online – Magbigay ng adres ng elektronikong koreo sa
kahon 13 ❑ Paksimile – Magbigay ng numero ng paksimile sa kahon 13

Pumili ng ISA LAMANG

11

Nasa malayong bahagi ng
Alaska or ibayong dagat?

12

Ang politikal na pagkakasapi kung saan ka nakarehistro sa loob ng 30 araw bago ang halalan
ay tutukuyin ang iyong pagpipilian sa pangunahing balota.
❑ Demokratikong Partido ng Alaska at mga kandidato ng Independenteng
Partido ng Alaska.
❑ Mga kandidato ng Republikanong Partido ng Alaska.
❑ Oo, ako ay magiging nasa malayong bahagi ng Alaska o ibayong dagat kung saan ang serbisyo

ng koreo ay limitado. Kung oo, ang isang 45 na araw na nauunang balota ay ipapadala sa
pamamagitan ng koreo papunta sa iyo.
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Pang-koreong adres ng
balota.
Ang mga balota AY HINDI
isusulong. Magbigay ng isang
adres kung saan mo tatanggapin
ang iyong koreo.

Impormasyon sa Pakikipagugnayan
Isama ang lahat ng pang-estado
at pang daigdigang panlapi.

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

13

14

Teleponong Pang Araw:

______________

Elektronikong koreo:

15

Teleponong Pang Gabi:

_________

Numero ng Paksimile:

__

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 hinihiling
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) eleksyong ito. Ako rin ay nagpapatunay na ako ay isang residente ng Alaska at ako ay
hindi nahatulan sa isang mabigat na kasalanan, o kung nahatulan, ay walang pasubaling pinalaya mula sa
pagkakabilanggo, probasyon at/o parolya. Ako ay hindi nakarehistro na bumoto sa ibang estado, o kumuha ng mga
kinakailangang hakbang para kanselahin ang 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 or huling 4
ng SSN: ____________

*Ang mga bagay ay pinapanatiling lihim ng Sangay ng Halalan at ay hindi maaaring makuha para sa pampublikong pagsusuri maliban sa
mga lihim na adres na maaaring maibigay sa mga ahensya ng gobyerno o habang ang mga proseso ng halalan tulad ng itinakda sa batas
ng estado.
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Aplikasyon sa Balota ng Hindi Makakarating
Para sa Pang-Estado at Pederal na mga Halalan
Mag-aplay para sa isang
pederal at pangestadong balota ng hindi
makakarating
Gamitin ang pormang ito para din:
▪ Makahiling ng balota ng hindi
makakarating.
▪ Makarehistro para makaboto.
▪ Palitan ang iyong impormasyon sa
pagkakarehistro

Para makarehistro ikaw
ay dapat na
▪
▪
▪

▪

Isang mamamayan ng Estados
Unidos.
Isang residente ng Alaska.
18 na taong gulang o nasa loob ng 90
na araw bago ang iyong ika-18 na
kaarawan.
Kapag nagrerehistro para makaboto,
ang iyong pagkakakilanlan ay dapat na
maberipika. Magsumite ng isang
kopya ng iyong kasalukuyang lisensya
sa pagmamaneho, pangkakakilanlang
pang -estado, pasaporte, sertipiko ng
kapanganakan, lisensya sa pangangaso
at pangingisda o kasalukuyan at
balidong larawan ng pagkakakilanlan
kasama ang iyong aplikasyon.

Ang mga balota ay HINDI
isusulong
▪
▪

Magbigay ng isang permanenteng
adres pang koreo.
Magbigay ng isang adres pang koreo
para sa balota kung saan ka tatanggap
ng koreo. Kung hindi ka magbibigay
ng isang adres pang koreo para sa
balota, ang iyong balota ay
maipapadala sa iyong permanenteng
adres pang koreo.

Adres ng tirahan sa Alaska Hangganan ng
▪ Magbigay ng isang adres ng tirahan sa
pagtanggap
Alaska. Ang iyong aplikasyon ay
tatanggihan kung ikaw ay magbibigay
ng isang adres na wala sa estado,
kahon ng PO, bilang at kahon ng HC,
ruta ng kanayunan, komersyal na
adres, adres ng hintuan ng koreo, at
iba pa.

Pansamantalang wala sa
estado at balak bumalik?
▪

Maaari mong panatiliin ang iyong
adres ng tirahan sa Alaska bilang ang
adres kung saan ka nakatira bago
umalis ng Alaska o kung saan ka
kasalukuyang nakarehistro sa Alaska.
Ang mga aktibong miyembrong
military at ang kanilang mga asawa,
ay hindi kasali mula sa balak na
bumalik sa Alaska na kinakailangan.

Militar o nasa ibayong
dagat?
▪

▪

▪

Kapag humihiling ng isang sa
pamamagitan ng paksimile o online na
paghahatid na balota, ang iyong
aplikasyon ay dapat na matanggap
bago ang 5:00 ng hapon Standard na
Oras ng Alaska isang araw bago ang
pangunahin, pangkalahatan o pang
buong estadong halalan.
Siguraduhin na magbigay ng iyong
numero ng paksimile o adres ng
elektronikong koreo kapag humihiling
ng isang paksimile o online na
hinahatid na balota.
Sa mga mamamayang nasa ibayong
dagat, kung ikaw ay hindi nagbabalak
na bumalik sa Alaska at nais lumahok
sa pederal na halalan, mangyaring
makipag-ugnayan sa aming opisinang
nakatala sa ilalim ng ‘Mga
katanungan?’ para makatanggap ng
tamang aplikasyon.

▪
▪

▪

Isumite ang iyong
aplikasyon
▪

▪

▪

Ipadala ang iyong aplikasyon sa
pamamagitan ng koreo:
Sangay ng Halalan
Opisina ng Hindi Makakarating at
Petisyon
2525 Gambell Street, Suite 105
Anchorage AK 99503-2838
Ipadala sa pamamagitan ng
paksimile ang iyong aplikasyon:
907-677-9943
855-677-9943 (walang tol sa U.S.)
Ipadala sa pamamagitan ng
elektronikong koreo ang iyong
aplikasyon:
akabsentee@alaska.gov

Mga katanungan?
▪

▪

▪
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Nakarehistro na? Ang iyong aplikasyon ay
dapat na matanggap bago ang 10 araw
bago ang isang halalan.
Nagrerehistro para makaboto? Para
makaboto sa isang halalan, ang iyong
aplikasyon ay dapat na may markang
pang koreo o matanggap 30 bago ang
isang halalan, maliban sa isang pang
pangulong halalan.
Sa isang pang pangulong halalan, ikaw ay
maaaring magrehistro at bumoto sa isang
pang pangulong karera basta ang iyong
kahilingan para sa isang balotang
ipinapadala sa pamamagitan ng koreo ay
natanggap 10 araw bago ang halalan.

Tumawag sa amin:
907-270-2700
877-375-6508 (toll free in U.S.)
Magpadala ng elektronikong pang
koreo sa amin:
akabsentee@alaska.gov
Bisitahin ang aming website:
elections.alaska.gov
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Mga pagkakakilanlan at
ugnayan
▪

Ikaw ay DAPAT na magbigay ng
ISANG pagkakakilanlan at ang iyong
petsa ng kapanganakan.
Magbigay ng isang numero ng telepono
at/o impormasyon sa elektronikong
pang- koreo para pakikipag-ugnayan .
Kung magkakaroon ng problema sa iyong
aplikasyon, kami ay makikipag – ugnayan
sa inyo.

Mga politikal na partido

Pangunahing halalan

Mga Kinikilalang Politikal na Partido ay ang mga partido na umani ng
katayuan bilang mga kinikilalang mga politikal na partido sa ilalim ng mga
batas ng Alaska: Demokratikong Partido ng Alaska, Republikanong
Partido ng Alaska at Independenteng Partido ng Alaska`
Ang mga politikal na partido ay ang mga partido na nag-aplay para sa
katayuan ng partido ngunit ito ay hindi nakatugon sa mga kwalipikasyon
na kinakailangan sa mga batas ng Alaska: Libertaryanong Partido ng
Alaska, Alyansadong Partido ng Alaska, Berdeng Partido ng Alaska,
Katamtamang Partido ng Alaska, Partidong OWL, Partido ng mga
Patryatiko ng Alaska, Progresibong Partido ng Alaska, Partido ng mga
Payaso ng UCES, Partido ng Mga Beterano ng Alaska

Para makaboto sa isang pangunahing halalan, ikaw ay dapat
na pumili ng isang pagpipilian na balota. Ang politikal na
pagkakasapi kung saan ka nakarehistro 30 na araw bago ang
halalan ay tutukoy sa iyong pagpipilian. Kung ikaw ay
nakarehistro o hindi nagdeklara at pumili ng isang
pagpipilian, ang iyong aplikasyon ay hindi mapoproseso para
sa pangunahing halalan.

Ibang mga Politikal na Pagkakasapi: Walang partido (hindi kasapi sa
isang politikal na partido o pangkat) o Hindi Nagdeklara (ayaw mag
deklara ng politikal na partido o pangkat)

▪ Kahit sinong nakarehistrong botante ay maaaring pumili sa
mga balotang kandidato ng Demokratikong Partido ng
Alaska at Independenteng Partido ng Alaska.
▪ Tanging ang mga botanteng nakarehistrong

Republikano, Walang partido o Hindi Nagdeklara ay
maaring pumili sa mga balotang kandidato.
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