Hawaii Aplikasion ti Rehistrasion ti Botante
Agparehistro online iti elections.hawaii.gov

Isurat a nalawag iti nangisit a tinta.
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Addaanka kadi kadagitoy a kualipikasion:
Maysaka kadi a sitisen ti Estados Unidos ti Amerika?
Agtawenka kadi iti di nakurkurang ngem 16? (Masapul a
18 tapno makabotos)
Maysaka kadi a residente iti Estado ti Hawaii?

Wen

Saan

Wen

Saan

Wen

Saan

No sinungbatam iti "Saan" ti maysa kadagiti nailanad iti ngato, SAANMO a komkompletuen daytoy a pormulario
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Apeliedo

Ti pagnaedak a nailanad iti daytoy nga apidabit ket saan a
gapu iti kaaddak laeng iti Estado, no di ketdi naalak gapu ta
panggepko a mamagbalin iti Hawaii a legal a pagnaedak a
kakuyogna amin nga obligasion.

Nagan

Lisensia ti Panagmaneho iti HI wenno Numero ti ID ti Estado ti HI
No agpada nga awananka iti kastoy, kompletuem ti kahon 3b.

3

3b

M.I.

Nayon (Jr., II)

Awananak iti Lisensia ti Panagmaneho iti HI
wenno Numero ti ID ti Estado ti HI
Ited ti maudi nga 4 a dihito (digits) ti Social Security Number-mo.
Awananak iti Lisensia ti Panagmaneho iti HI, ID ti Estado ti
HI, wenno SSN
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Petsa ti Pannakayanak

Numero ti Telepono

No addaanka iti banay ti bagi (disabled) ket dika makabasa iti gagangay a naisurat, kayatmo kadi ti makaawat iti elektroniko a balota?

Wen. Adda banay ti bagik ket diak makabasa iti gagangay a naisurat ken agkiddawak koma iti elektroniko a balota a maipatulod iti email-ko a
nailanad iti daytoy nga aplikasion. Ti aplikante ket masapul a mangted iti email address tapno makaawat iti elektroniko a balota.

Adres ti Pagnaedan (P.O. Box, R.R., S.R., ket saan a mabalin)
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Email

Adres iti Hawaii a
Pakaipatulodan ti Surat

Kapadana ti Adres ti Pagnaedan

Apt. Numero

Siudad

Zip Code

Apt. Numero

Siudad

Zip Code

No ti pagnaedam ket awanan iti adres ti kalsada, deskribirem ti lokasion (pakikinnurosan a kalsada, nalatak a pagtandaanan)
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Rehistradoka kadi nga agbotos iti sabali nga
estado?

Wen. Ipalubosko a makanselar ti dati a rehistrasionko iti sumaganad nga adres,
ili, estado, ken zip code.

Ballaag: Asino man a tao a mangiranta a mangted iti palso nga impormasion ket mabalin nga agbasol iti Klase C a pelonia.
Adtoy nga isapatak (wenno patalgedak) nga amin a naited nga impormasion iti daytoy nga aplikasion ket pudno ken husto.
Petsa
AGPIRMA DITOY

8

PARA ITI
OPISINA LAENG

No dika makapagpirma, markaam ti linia a para iti pirma ken mangala iti saksi a mangited iti pirmana, adresna, ken numero ti teleponona.

Numero ti ID

Code ti Lokasion

Numero ti Dokumento

Pakaammo: Ti kinaasino ti ahensia ti rehistrasion ti botante a nagparehistroan ti asino man a botante ket saan a maipalgak iti publiko. Ti panagkedked a panagparehistro
nga agparehistro nga agbotos ket kompidensial met ket mausar laeng para iti panggep iti rehistrasion ti botante (Linteg iti Nailian a Rehisrasion ti Botante iti 1993).

Agbotos ti Hawaii
Babaen ti Koreo
Amin a rehistrado a botante ket
automatiko a maipatulod kadakuada
ti balota babaen ti koreo iti
adresda iti Hawaii a nailanad iti
rehistrasionda a kas botante.

Agdadamo a Botante a
Mangikoreo iti Daytoy nga
Aplikasion
No agparehistro a botante iti umuna a gundaway
iti Estado ti Hawaii, no ipatulodmo babaen ti koreo
daytoy nga aplikasion, ket awananka iti Lisensia
ti Panagmaneho iti Hawaii, ID ti Estado ti Hawaii,
wenno ti maudi nga 4 a dihito (digits) Social
Security Number-mo, masapul a mangitedka iti
pammaneknek iti kinaasino. Ti pammaneknek iti
kinaasino ket iramanna ti kopia ti:
• Agdama ken balido nga ID nga addaan retrato;
wenno
• Agdama a pakakitaan iti bayadan iti serbisio
publiko a kas iti danum wenno koriente, banko
de kuenta, tseke ti gobierno, pakakitaan iti
naawat a sueldo (paycheck), wenno dadduma
pay a dokumento ti gobierno a pakakitaan iti
nagan ken adresmo.

Panangisumite iti Aplikasionmo
Ili ti Hawaii
25 Aupuni St. #1502
Hilo, HI 96720

Ili ti Kauai
4386 Rice St. #101
Lihue, HI 96766

Ili ti Maui
200 S. High St.
Wailuku, HI 96793

Siudad ken Ili ti Honolulu
530 S. King St. #100
Honolulu, HI 96813

Tulong iti Lengguahe
Para kadagiti naipatarus a materiales a mainaig
iti eleksion wenno tulong iti lengguahe tapno
makompletoyo daytoy nga aplikasion, awagan
ti Opisina Dagiti Eleksion (Office of Elections).
Para sa mga isinalin na babasahin tungkol sa
eleksyon o upang makatanggap ng tulong
sa wika sa pagkumpleto ng aplikasyon na
ito, makipag-ugnayan sa Tanggapan ng mga
Eleksyon(Office of Elections).
若想獲得電子檔的翻譯材料，或者需要協助填表
事宜，請聯繫 選舉辦公室 (Office of Elections).

Aplikasion iti
Rehistrasion ti
Botante

Kasaritanakami
Para iti impormasion maipanggep iti panagparehistro
nga agbotos, kasaritam ti makasakup kenka a Dibision

Dagiti Eleksion ti Ili (County Elections Division).
Ili ti Hawaii............................ (808) 961-8277
Ili ti Maui............................... (808) 270-7749

Ili ti Kauai.............................. (808) 241-4800
Siudad ken Ili ti Honolulu..... (808) 768-3800
Para iti nayon nga imposmasion iti panagbotos, kasarita
ti Opisina Dagiti Eleksion (Office of Elections).

Telepono:			
Libre a Pagawagan:

(808) 453-VOTE (8683)
1-800-442-VOTE (8683)

Para Kadagiti Addaan Diperensia iti Panagsao ken
Panagdengngeg (TTY) (808) 453-6150
Libre a Pagawagan TTY: 1-800-345-5915
Email:
Website:
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elections@hawaii.gov
elections.hawaii.gov

Ilokano

Daytoy nga aplikasion ket mabalin
a mausar para iti:
•
•
•
•

Damo a rehistrasion
Panagbaliw ti nagan
Panagbaliw ti adres
Panangpabaro iti pirma

