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Dagiti Botante Kadagiti Pasilidad a
Pagaywanan (Voters in Care
Facilities)
Tapno maipanamnama ti seguridad ken integridad
dagiti aramid a mainaig iti eleksion kadagiti pasilidad a
pagaywanan, makiddaw kadagiti empleado ti saanda a
panangbibiang iti botante iti proseso ti panagparehistro
ken/wenno panagbotosna nga absentee (di makapan
iti presinto). Mabalin a tumulong laeng ti empleado no
makaawat iti espesipiko a pammalubos manipud iti
residente (botante).
No ti maysa a residente iti maysa a pasilidad a
pagaywanan ket kiddawenna ti tulong para iti
kinabotantena manipud iti maysa nga empleado ti
pasilidad a pagaywanan, dagitoy sumaganad a
tarabay ket masapul a maipatungpal tapno
masalakniban dagiti kalintegan ti botante:


Kasao dagiti kameng ti pamilia tapno tumulongda
iti proseso ti rehistrasion ken panagbotos.



Siguraduen a magun-od ti residente dagiti amin a
kualipikasion tapno makapagparehistro nga
agbotos.



Idiaya ti maisapsapa a panagbotos para kadagiti
residente a mabalin a saan a makapan kadagiti
lugan a pagbotosan iti Aldaw ti Eleksion.

Registrasion ti Botante
Ti asino man nga indibidual wenno organisasion ket
saanna a mabalin ti agduplikar, mangkopia, wenno
mangaramat iti ania man nga impormasion a nailanad
kadagiti aplikasion iti rehistrasion ti botante.
Mailabsing iti paglintegan para iti asino man a tao ti
mangaramatm mangiprinta, mangipablaak, wenno
mangiwaras iti impormasion a naala, direkta man
wenno saan, manipud kadagiti aplikasion ti
rehistrasion ti botante.
Liklikan dagiti nairanta wenno di man nairanta nga
aramid a diskriminasion wenno panangpilit iti

panagparehistro a kas botante. Agpada dagitoy a
maiparit.
Dagiti nakompleto nga aplikasion iti rehistrasion ti
botante ket saan a mabalin a kolektaren ti tao wenno
organisasion a nagibunong malaksid no adda
espesipiko a pammalubos manipud iti klerk wenno iti
pangulo nga opisial ti eleksion (chief election officer).
Ania man a kiddaw tapno maikkan ti botante iti
absentee ballot, masapul a ti botante a mismo ti
mangipatulod iti kiddaw babaen ti koreo ket iturongna
daytoy iti klerk.
Panagkiddaw iti Balota
Ti paglintegan iti Hawaii ket ipaayanna dagiti awan
kapasidadna a botante a mangipatulod iti
pannakabagida a mangala iti balotada manipud iti
opisina ti klerk. Ti pannakabagi ket masapul a saan ti
employer ti botante, wenno pannakabagi ti employer,
wenno opisial/pannakabagi ti union a pagkamengan ti
botante.
Ti botante ket masapul nga isuratna ti kiddawna iti
klerk tapno itedna ti pammalubosna iti klerk a
mangipaideliber iti balota babaen ti pannakabagi ti
botante ngem saan a ti employer ti botante,
pannakabagi ti employer, wenno pannakabagi ti union.
Ti kiddaw ket masapul nga iramanna dagitoy:







Nagan ken apeliedo
Adres ti residensia, ken adres a pakaiturongan ti
surat
Petsa ti pannakayanak
Numero ti Social Security
Eleksion/Dagiti eleksion a panggepmo a
pagbotosan a kas absentee
Pirma ti botante
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Panagbotos Babaen ti Koreo
No adda empleado ti pasilidad a pagaywanan a
mangtulong iti residente iti panagbotosna, siguraduen
nga agtalinaed ti empleado a nonpartisan wenno awan
kankanunonganna a partido ken masapul nga adda di
nakurkurang ngem dua a tao manipud iti agduma a
partido politikal a siiimatang. Maaramid daytoy tapno
maipanamnama a dagiti kalintegan ti botante ket
masalakniban. Kas nayonna, tungpalen koma dagiti
sumaganad:


Awan ti asino man a mabalin nga agkiddaw iti
botante tapno kitaenna no ania ti linaon ti balota
wenno no ania ti pili a partido ti botante.



Awan ti asino man a mabalin a mangmarka iti
balota ti maysa a tao wenno mangidirihe iti
panagbotos ti maysa a tao no awan ti
pammalubos dayta a tao.



Maysa nga illegal nga aramid ti panagpanggep
nga agbotos a mangusar iti nagan ti sabali no
awan ti espesipiko a pammalubos.



Ti maysa a tao a mangiranta a mangited iti ad-adu
ngem dua a balota para iti isu met laeng a takem
iti tiempo ti panagbotos.

Kas sagudayen ti paglintegan iti Hawaii, ti asino
man a tao a mangiranta wenno siaammo a
mangited iti palso nga impormasion iti aplikasion
iti rehistrasion ti botante wenno iti aplikasion iti
absentee ket mabalin nga agbasol iti Class C
Felony, a madusa iti agingga iti 5 a tawen a
pannakaibalud ken/wenno $10,000 a multa.

Opisina Dagiti Eleksion
802 Lehua Avenue
Pearl City, Hawaii 96782
Telepono: (808) 453-VOTE (8683)
Libre nga Itatawag iti Kaarruba nga Isla (Neighbor Island Toll
Free): 1-800-442-VOTE (8683)
TTY: (808) 453-6150

Panagkusit iti Panagbotos ken iti Eleksion
Dagitoy sumaganad nga aramid ket maibilang a
panagkusit iti eleksion:


Ti maysa a tao a direkta wenno saan a direkta a
mangidiaya a mangted iti pabor ken/wenno
mangidiaya iti kuarta iti asino man a botante tapno
dayta a botante ket ibotos wenno dina ibotbotos ti
asino man a partikular a tao.



Ti maysa a tao a direkta wenno saan a direkta,
personal man wenno babaen ti sabali a tao, a
mangballaag, mangpuersa wenno mangbutbuteng
iti botante tapno dina ibotbotos wenno botosanna
to asino man a particular a tao wenno partido iti
ania man nga eleksion.



Ti asino man a tao nga agpanggep nga agbotos
nga usarenna ti nagan ti sabali a tao, sibibiag
wenno natayen, wenno agusar iti parbo a nagan.



Ti maysa a tao a nagbotosen a mangiranta ti
panagbotosna manen.

Daytoy a PAGBASAAN (FACTSHEET) ket nairanta laeng a mangipaay iti impormasion a saan ket nga
usaren a kas autoridad maipanggep iti paglintegan iti eleksion iti Hawaii. Dagiti rekititos ken/wenno
deadlines ket mabalin a mabaliwan. Konsultaren ti Dagiti Narebisar a Paglintegan ti Hawaii (Hawaii
Revised Statutes) ken dadduma pay a paggapuan ti impormasion para iti nayon a detaliado a kasapulan.

