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MAG HANDA

OPISYON 1
Lahat ng mga botante sa Illinois ay may opsiyon na bumoto sa pamamagitan ng koreo.
Kung nais mong bumoto sa pamamagitan ng koreo, kinakailangan na magsumite ng hiling
para sa mail-in na balota. Maaaring humiling ng mail-in na balota online, sa personal o sa
pamamagitan ng koreo. Ang inyong hiling para sa mail-in na balota ay kinakailangan na
matanggap nang hindi lagpas sa ika-3 ng Nobyembre. Kung ang inyong hiling ay matanggap
sa tamang petsa, dapat ninyong makuha ang inyong balota sa koreo.

Ang Araw ng Halalaan ay Martes, ika-8 ng Nobyembre. Ang lugar ng botohan ay
magbubukas ng alas 6 ng umaga at mag sasara ng alas 7 ng gabi.

Maraming mga county na mag aalok ng maagang personal na pag boto simula ika-24
ng Oktubre. Siyasatin / magtanong sa inyong lokal na opisina ng halalan sa inyong
county kung kailan at saan gaganapin ang maagang pagboto.

Hindi rehistrado? Maaaring mag rehistro online sa https://ova.elections.il.gov/ o mag
sumite ng form na pang rehistro sa pamamagitan ng koreo. Maaaring kumuha ng form
na pang rehistro sa pasilidad kung saan kumukuha ng lisensya sa pag mamaneho
(driver's license facilities) o sa opisina ng halalan sa inyong county (county elections
office). Ang huling araw ng pag rehistro online ay sa ika -23 ng Oktubre. Matapos ang
ika-23 ng Oktubre, maaari paring mag rehistro ng personal sa lokasyon ng maagang
pagboto (early voting location) o sa araw mismo ng Halalan (Election Day) sa inyong
lugar ng botohan. Upang makapag rehistro sa lokasyon ng maagang pagboto o sa araw
minsmo ng halalan sa inyong lugar ng botohan, kinakailangan magpakita ng dalawang
ID, isa dito ay kinakailangang nakalista ang inyong kasalukuyang tirahan.

BUMOTO MULA
SA BAHAY

Maaaring pumunta online upang mag-request ng mail-in na balota 

Maaari ninyong hanapin ang inyong lugar ng botohan online:
https://ova.elections.il.gov/pollingplacelookup.aspx.

Ikaw ay may karapatan sa tulong sa wika. Ang mga botante ay may karapatang mag
sama ng tagasalin sa voting booth. Ang mga botante ay maaari rin magdala ng mga
isinulat o naka print na materyal sa loob ng voting booth upang makatulong sa kanilang
proseso ng pagboto.

Kung ikaw ay may mga tanong tungkol sa paraan ng pagboto sa Illinois, mag text sa (224) 850-4515.
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Kung ikaw ay isang rehistradong botante, bumista sa
https://ova.elections.il.gov/RegistrationLookup.aspx  upang tiyakin na tama ang iyong
impormasyon.

OPISYON 2
BUMOTO NG
PERSONAL

Ang mga na kumpletong mail-in na balota ay maaaring ibalik sa pamamagitan ng koreo o sa
sa mga nakatalagang kahon na hulugan (drop boxes). Hindi kinakailangan ng selyo. Upang
mabilang, ang inyong balota na ipapadala sa pamamagitan ng koreo ay kinakailangan na
matatakan ng koreo ng ika- 8 ng Nobyemre. Dapat magplano ng maaga dahil kung ang
balota ay may tatak ng koreo ng ika-9 ng Nobyembre o lagpas pa dito, hindi ito bibilangin.
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