OPISINA NI MARK CHURCH

PUNONG OPISYAL NG HALALAN AT TAGATASA-KLERK-TAGATALA NG COUNTY
DIBISYON NG PAGPAPAREHISTRO AT MGA HALALAN

Nobyembre 8, 2022 Pambuong Estado na Pangkalahatang Halalan

May panahon pa upang ibalik ang inyong balota! Maaari ninyong ipadala ang inyong balota na nasa pambalik na sobre na
bayad ang selyo, ihulog ito sa protektadong Kahong Hulugan ng Balota o maaari kayong pumunta sa alinmang Sentro ng
Pagboto bago lumampas ang 8 p.m. ng Nobyembre 8.
Kung pinili ninyong ibalik ang inyong binotohang balota sa pamamagitan ng koreo, dapat matatakan ito ng koreo bago lumampas
ang Araw ng Halalan, Martes, Nobyembre 8, at matanggap nang hindi lalampas ng Nobyembre 15, 2022 upang tanggapin.
Hindi nakatanggap ng balota? Kailangan ng bago? Kailangang isapanahon ang inyong address o may kakilala na
kailangang magparehistro? Bumisita sa Sentro ng Pagboto o makipag-ugnayan sa aming opisina sa pamamagitan
ng telepono o email para sa tulong.
Ang mga Sentro ng Pagboto ay nag-aalay ng tulong sa wika, accessible na kagamitan sa pagboto, curbside na
pagboto at iba pang serbisyo sa botante. Mayroong apatnapu’t limang Sentro ng Pagboto na bukas araw-araw mula
Nobyembre 5 hanggang Nobyembre 7 mula 9 a.m. hanggang 5 p.m. at Araw ng Halalan, Nobyembre 8 mula 7 a.m.
hanggang 8 p.m.
Mag-sign up upang makatanggap ng mga automated na alerto ukol sa kalagayan ng inyong balota sa smcvote.org.
Huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa aming opisina kung mayroon kayong anumang katanungan o nangangailangan
kayo ng tulong. Narito kami upang tumulong!

Huwag Mag-antala.

Bumoto Ngayon!

Bisitahin ang smcvote.org o
@smcvote
Tumawag o Mag-text sa: 650.312.5222

San Mateo County
Registration & Elections Division
40 Tower Road
San Mateo CA 94402-4035

Mga Digital na Sticker
Kunin ang inyong digital “Ako ay
Bumoto” na sticker at ipagmalaki
sa inyong mga social media page.
Mayroong hiwalay na digital na
sticker para kilalanin ang mga taon
na rehistrado kayo para bumoto.
Ang mga digital sticker ay
maaaring matagpuan sa
pahinang My Election Info sa
smcvote.org.
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