APLIKASYON PARA SA PAGKAKAREHISTRO NG BOTANTE NG ESTADO
NG ALASKA
Sumangguni sa mga instruksyon sa likurang bahagi para sa espisipikong impormasyon at mga kailangang
pagkakakilanlan.
Pakiusap ilathala ng malinaw gamit ang asul or itim na tinta.
1.

DAPAT mong kompletuhin ang seksyon na ito para sa iyong pagkakarehistro:
 Oo
 Hindi Ako ay isang mamamayan ng Estados Unidos.
 Oo
 Hindi Ako ay hindi bababa sa 18 na taong gulang o magiging 18 na taong gulang sa loob ng 90
na mga araw mula sa pagkumpleto ng aplikasyon na ito.

Kung iyong minarkahan ang HINDI sa kahit aling tanong, huwag kompletuhin ang pormang ito dahil
hindi ka karapat-dapat na magparehistro upang bumoto.

2.

Apilyedo

3.

Dating Pangalan:

4.

DAPAT mong ibigay ang tirahan sa Alaska kung saan mo inaangkin ang paninirahan. Huwag gumamit ng PO,
PSC, HC o RR.
Bilang ng
Bahay

Pangalan

Unang Titik
ng Gitnang
Pangalan

Hulapi

(Kung ang iyong pangalan ay pinalitan)

Pangalan ng Kalye

Bilang ng
Kuwarto

Alaska

Lungsod

Estado

* Panataliing kompidensyal ang aking tirahan. (Ang iyong adres pang koreo sa seksyon 5 ay dapat na maging
5.

IBA mula sa iyong tirahan sa seksyon 4 para manatiling kompidensyal.)

Adres Pang Koreo:

7.
8.

 Ako ay isang botante na may isang pagkabalda
at gusto ng impormasyon sa mga alternatibong
pamamaraan ng pagboboto.
 Ako ay interesado sa pagsisilbi bilang isang
opisyal ng halalan. (Ibigay ang iyong numero ng telepono at/o
adres ng email sa seksyon 9.)

9. Pang-araw na
Numero ng
Telepono:

6.

Panggabing Numero
ng Telepono:

*Bilang ng Botante
ng AK:

Adres ng Email:

(Kung alam)

10.

Tagapagkilala – Ikaw ay DAPAT magbigay ng kahit na isa:
*Lisensya sa
*SSN o Huling 4 ng
Pagmamaneho sa Alaska
SSN:
o Bilang ng ID sa Estado
 Ako ay hindi nabigyan ng isang Bilang ng Social Security, Lisensya sa Pagmamaneho sa Alaska o
bilang ng ID sa Estado.

11.

Ikaw ay DAPAT magbigay ng:
*Petsa ng
Kapanganakan
Buwan

13.

14

12.
Araw

Kasarian

 Lalaki

 Babae

Taon

Politikal na Pagkakasapi Para sa mga pagpipilian sa politikal na pagkakasapi sa Alaska, tignan ang
instruksyon bilang 5 sa likuran na bahagi.
Isulat ang politikal na
pagkakasapi:
Ako ay rehistrado para bumoto sa ibang estado, kanselahin ang aking pagkakarehistro sa:
Lungsod:

Estado:

Bansa:

Zip:
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Sertipikasyon ng Botante. Basahin at Lagdaan: Sinisertipika ko, sa ilalim ng parusa ng pagsira sa banal na
pangako, na ang mga impormasyon sa itaas na aking ibinigay sa dokumentong ito ay makatotohanan at tama. Ako
ay hindi nakarehistro upang bomoto sa ibang estado, o ako ay nagbigay ng impormasyon para makansela ang
pagkakarehistro na iyon. Karagdagan ko pang sinesertipika na ako ay isang residente ng Alaska at ako ay hindi pa
nahatulan ng isang mabigat na kasalanan, o kung nahatulan na, ay walang pasubaling pinalaya mula sa
pagkakabilanggo, probasyon at/o parolya.
BABALA: Kung ikaw ay magbibigay ng di makatotohanang impormasyon sa aplikasyon na ito ay ikaw ay maaaring
mahatulan ng isang maliit na paglabag sa batas AS 15.56.050.

*LAGDA:

PETSA:

Ang iyong lagda ay dapat isang lagdang sulat-kamay. Ang isang minakinilya o digital na lagda ay
hindi balido.
Tagapagrehistro/Ahensya/Opisyal – Siyasatin ang ID at kompletuhin ang seksyon na ito

Pangalan ng
Tagapagrehistro

Bilang ng
Botante o SSN

O

Pangalan ng Ahensya

*Ang mga ipinahayag ay pinapanatiling kompidensyal ng Sangay ng Halalan at ay hindi maaaring makuha para sa pampublikong
inspeksyon maliban sa kompidensyal na mga adres ay maaaring magbigay sa mga ahensya ng gobyerno o habang ang mga proseso ng
halalan ay gaya ng inilarawan sa batas ng estado.

Estado ng Alaska – Sangay ng Halalan
Aplikasyon para sa Pagkakarehistro ng Botante

Para makarehistro para makaboto sa Alaska, ikaw ay dapat na maging isang Mamamayan ng U.S., isang
residente ng Alaska, at di bababa sa 18 na taong gulang o magiging 18 na taong gulang sa loob ng 90 na
araw sa pagkumpleto ng aplikasyon na ito.
Ang inisyal na pagrerehistro o mga pagbabago sa pagrerehistro ay dapat na magawa ng di bababa sa 30 na araw bago
ang isang halalan. Sa sandaling ang iyong aplikasyon ay naproseso, isang abiso sa pamamagitan ng koreo ang
ipapadala sa iyo sa loob ng 3 hanggang 4 na mga linggo.
1. Kapag Kinukumpleto ang Aplikasyong Ito Ikaw ay DAPAT na Magbigay ng:
• Tirahan sa Alaska Na Iyong Inaangking Iyong Tinitirhan – Isang kompletong pisikal na tirahan sa Alaska ay

dapat na kasama sa iyong aplikasyon. Ang tirahan na iyong ibibigay ay gagamitin para maitalaga ang iyong rekord ng
botante sa isang distrito at presinto ng pagbobotohan. Ang iyong aplikasyon ay hindi tatanggapin kung hindi ka
magbibigay ng isang tirahan sa Alaska o kung ikaw ay magbibigay ng isang PO Box, Bilang at Box ng HC, PSC Box,
Bilang ng Ruta na Rural, Pangkomersyal na Adres o Adres ng Hintuan ng Koreo o isang tirahan sa labas ng Alaska sa
Linya 4 ng aplikasyon.

Kung ang iyong tirahan ay tinakdaan ng isang pangalan ng kalye at bilang ng bahay, ibigay ang impormasyon na ito o
ipahiwatig ng eksakto kung saan ka nakatira tulad ng, pangalan ng daang-bayan at bilang ng milyahe, daungan ng
barko, bilang ng pantalan at slip, pangalan ng subdivision kasama ang lupa at bloke o pangalan ng parke ng trailer at
bilang ng espasyo. Kung ikaw ay nakatira sa rural na Alaska, ikaw ay maaaring magbigay ng pangalan ng komunidad
bilang iyong tirahan.
Kung ikaw ay may ibang adres pang koreo maliban sa iyong tirahan, maaari mong piliin na panatiliing kompidensyal
ang iyong tirahan. Ang mga kompidensyal na adres ay hindi ibinibigay sa pangkalahatang publiko, ngunit ay maaaring
maibigay sa mga ahensya ng gobyerno o habang sa mga proseso ng halalan gaya sa inilarawan sa batas ng estado.
Kung ikaw ay pansamantalang nasa labas ng estado at ay walang intensyon na bumalik, maaari mong mapanatili ang
iyong tirahan sa Alaska ng tulad ng paglabas nito sa iyong kasalukuyang rekord. Kung ikaw ang magbibigay ng isang
bagong tirahan, ito ay dapat na nasa loob ng Alaska. Ang mga aktibong militar at mga asawa ng militar ay libre mula
sa kinakailangang layunin.
• Katibayan ng Pagkakakilanlan –Ang iyong pagkakakilanlan ay dapat maging beripikado. Kung ikaw ay nabigyan

ng isang bilang ng Social Security, Lisensya sa Pagmamaneho sa Alaska, o kard ng ID sa Estado ng Alaska, ikaw ay
DAPAT magbigay ng kahit isang numero sa Linya 10 ng aplikasyon. Kung ikaw ay di kailanman nabigyan ng isa sa
mga numero ng pagkakakilanlan, pakiusap ipakita sa pamamagitan ng pag-tsek sa kahon sa Linya 10.

• Petsa ng Kapanganakan – Ikaw ay DAPAT magbigay ng iyong petsa ng kapanganakan.

2.Isinusumite mo ba ang aplikasyon na ito sa pamamagitan ng koreo, sa pamamagitan ng paksimile, o
email? Kung oo, at kung ikaw ay hindi pa rehistrado na bumoto sa Alaska, ang iyong pagkakakilanlan ay dapat na
patotohanan sa oras na ikaw ay marehistro o sa unang beses kang bumoto. Kung gusto mong siguraduhin na ang
iyang pagkakakilanlan ay beripikado sa oras na ikaw ay nagrerehistro, magsumite ng isang kopya ng isa sa mga nasa
ibaba:

• Kasalukuyan at balidong
• Pasaporte
• Sertipiko ng kapanganakan
litratong pagkakakilanlan
• Kard ng pagkakakilanlan sa
• Lisensya sa Pangangaso
• Lisensya sa pagmamaneho
estado
at Pangingisda
3.Ikaw ba ay nahatulan ng isang mabigat na kasalanan? Kung oo, ikaw ay maaaring magparehistro lamang
kung ikaw ay walang pasubaling pinalaya mula sa pagkakabilanggo. Magbigay ng isang kopya ng iyong papeles sa
pagpapalaya kasama ang aplikasyon na ito kung maaari.
4.Politikal na Pagkakasapi. Isulat ang iyong politikal na pagkakasapi. Ang mga kinikilalang politikal na partido ay
ang mga partido na nagkamit ng katayuang na kinikilalang politikal na partido sa ilalim ng Alaska Statute. Ang mga
politikal na grupo ay mga partido na nag-aplay para sa katayuan ng kinikilalang politikal na partido ngunit ay hindi
natugunan ang mga kinakailangan. Ang mga politikal na pagkakasapi sa Alaska ay ayon sa mga sumusunod:
Mga Kinikilalang Politikal na
Partido:
• Partidong Demokratiko ng
Alaska
• Partidong Republikano ng
Alaska
• Partidong Independente ng
Alaska

Mga Politikal na Grupo:
• Partidong Konstitusyonal ng Alaska
• Partidong Libertaryano ng Alaska
• Partido Alliance ng Alaska
• Partido ng Reporma sa Kalayaan
• Berdeng Partido ng Alaska
• Partido Katamtaman ng Alaska
• Partido OWL
• Partido Patriot’s Party ng Alaska
• Partido Progressive Alaska
• Partido ng Mga Payaso ng UCES
• Partido ng mga Beterano ng Alaska

Iba:
• Walang partido (hindi kasapi
sa isang politikal na partido o
grupo)
• Hindi nagbigay-alam (hindi
nais na ideklara ang isang
politikal na pagkakasapi)

Ikoreo, i-fax o ipadala sa pamamagitan ng email (bilang isang PDF, TIFF o JPEG na nakakabit) ang iyong nakumpletong
aplikasyon sa isa sa mga opisinang nakatala sa ibaba:
Bisitahin ang aming website sa: www.elections.alaska.gov

Opisina ng Halalan ng
Rehiyon I
PO Box 110018
Juneau, AK 99811-0018
(907) 465-3021 – Telepono
(907) 465-2289 – Fax
Libre sa Tol 1-866-948-8683
electionsr1@alaska.gov

Opisina ng Halalan ng Rehiyon
II
Opisina ng Anchorage
2525 Gambell Street Suite 100
Anchorage, AK 99503-2838
(907) 522-8683 – Telepono
(907) 522-2341 – Fax
Libre sa Tol 1-866-958-8683
electionsr2a@alaska.gov
Opisina ng Matanuska-Susitna
North Fork Professional Building
1700 E. Bogard Road, Suite B102
Wasilla, AK 99654-6565
(907) 373-8952 – Telepono
(907) 373-8953 – Fax

Opisina ng Halalan ng
Rehiyon III
675 7th Avenue Suite H3
Fairbanks, AK 99701-4542
(907) 451-2835 – Telepono
(907) 451-2832 – Fax
Libre sa Tol 1-866-959-8683
electionsr3@alaska.gov

Opisina ng Halalan ng Rehiyon
IV
PO Box 577
Nome, AK 99762-0577
(907) 443-5285 – Telepono
(907) 443-2973 – Fax
Libre sa Tol 1-866-953-8683
electionsr4@alaska.gov
Tulong sa Katutubong Wika
Libre sa Tol 1-866-954-8683
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