PAHAYAG SA WALANG LAGDANG BALOTA PARA SA NOBYEMBRE 8, 2022
PAMBUONG ESTADO NA PANGKALAHATANG HALALAN
IMPORMASYON NG BOTANTE
ADDRESS (NUMERO, KALYE AT APT. O NO. NG SUITE)

LUNGSOD, ESTADO AT ZIP CODE

ID NG BOTANTE:
ILIMBAG ANG PANGALAN NINYO RITO

Basahin ang mga tagubilin bago kumpletuhin
ang pahayag. Kapag hindi nasunod ang mga
tagubiling ito, posibleng hindi mabilang ang
inyong balota.
Dapat mong lagdaan ang pahayag na ito sa
kahon sa ibaba. Ang inyong lagda sa inyong
Pahayag sa Walang Lagdang Balota ay dapat
maihambing sa inyong talaan ng botante.
Maaari ninyong ibalik ang pahayag na ito sa
anumang Sentro ng Pagboto o Kahon ng
Balota nang 8:00 p.m. sa Nobyembre 8, 2022.
Maaari ring ibalik ang pahayag na ito sa
pamamagitan ng fax (650.312.5348), email
(registrar@smcacre.org) o nang personal sa
40 Tower Road, San Mateo, CA 94402 nang
5:00 p.m. sa Disyembre 6, 2022.

Ako si,
, ay isang rehistradong botante sa
County ng San Mateo, Estado ng California. Ipinahahayag ko sa ilalim ng parusa sa pagbibigay ng
hindi totoong sinumpaang pahayag na humiling ako at nagbalik ng balota ng pagboto sa
pamamagitan ng koreo at hindi ako bumoto at hindi boboto sa mahigit sa isang balota sa halalang ito.
Isa akong residente ng presinto kung saan ako bumoto, at ako ang tao na lumabas ang pangalan sa
sobre ng balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo. Nauunawaan ko na kung gagawa ako o
susubukan kong gumawa ng anumang panloloko kaugnay ng pagboto, o kung tutulong o papayagan
ko ang panloloko o susubukan kong tumulong o payagan ang panloloko kaugnay ng pagboto, maaari
akong patawan ng mabigat na kasalanan na maaaring maparusahan ng pagkakakulong sa loob ng
16 na buwan o dalawa o tatlong taon. Nauunawaan ko na ang hindi ko paglagda sa pahayag na ito ay
nangangahulugang mapapawalang bisa ang aking balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo.
LAGDA NG BOTANTE

(Lagda o “Marka ng Aplikante” sa sariling kamay ng botante – Huwag I-print – HINDI tinatanggap ang Power of Attorney)
LAGDA

X

PETSA

LAGDA NG SAKSI KUNG GUMAGAMIT ANG BOTANTE NG “MARKA” PARA SA LAGDA SA ITAAS
LAGDA

X

PETSA

Kung mayroon kayong anumang katanungan o kailangan ninyo ng karagdagang tulong, maaari kayong makipag-ugnayan sa
aming opisina sa 650.312.5222 o registrar@smcacre.org.

