Oktubre 4, 2022 Kodiak Island Borough Pangkalahatang Munisipyo
Aplikasyon Para Sa Absentee Ballot

Tingnan ang mga tagubiling nasa likod nito para sa mga tiyak na impormasyon at mg kinakailangan para sa
identipikasyon. Kailangang matanggap ang aplikasyon na ito nang hindi hihigit sa anim na buwan o kukulangin
ng 7 araw (Martes, Setyembre 27, 2022) bago mag-eleksyon.
1.

2.

3.

•
•
•
•

Kayo ba ay mamamayan ng United States?
Kayo ba ay hindi kumukulang sa 18 taong gulang?
Kayo ba ay residente ng Alaska?
Ang address ba ng inyong permanenteng tirahan ay nasa loob ng Kodiak
Island Borough?
Apelyido
Pangalan






Oo
Oo
Oo
Oo






Hindi
Hindi
Hindi
Hindi

Panggitnang
Inisyal

Hulapi
(Bilugan ang
Isa)
Jr., Sr., II, III
Kailangan: Address ng tirahan na sinasabi ninyong tinitirahan ninyo – huwag gamitin ang PO, PSC, HC or RR.
Numero ng Bahay
Pangalan ng kalye
Numero ng Apt
Lungsod
Estado
ALASKA

4.

Permanenteng Address na Pangkoreo

Lungsod

Estado

Zip Code

5.

Address na Pangkoreo para sa Balota

Lungsod

Estado

Zip Code

6.

KAILANGAN ninyong ibigay ang ISA man lamang
• Huling Apat na Numero ng SSN ________________
• Numero ng Social Security No. ____ -_____ - ____
• Numero ng Lisensya sa Pagmamaneho sa Alaska
_______________
• Numero ng ID Card ng Alaska ________________
• Numero ng Botante ng Alaska _________________
 Ako ay hindi pa pinagkakalooban ng numero sa
Social Security, numero ng lisensya sa
pagmamaneho, o ng ID Card ng Alaska.
KAILANGAN ninyong ibigay ang petsa ng
kapanganakan
Buwan
Araw
Taon
_______
_____
________
Kasarian
[ ] Lalaki
[ ] Babae
Numero ng Telepono sa Araw ( ) _____ - _______

10. Patunay ng Botante: Basahin at pirmahan sa
ibaba:
Ako ay nanunumpa o nagpapatunay, alinsunod sa

7.

8.
9.

Numero ng Telepono sa Gabi (

) _____ - _______

parusa sa pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa, na:
Ang impormasyong nasa pormularyong ito ay totoo, tama
at kumpleto sa abot ng aking kabatiran at ako ay nararapat
bumoto sa hinihiling na hurisdiksyon, ako ay hindi
humihiling ng balota mula sa anumang ibang estado, at ako
ay hindi bumuboto sa anumang ibang paraan sa eleksyong
ito.
Pinapatunayan ko rin na ako ay hindi pa nahatulang maysala
sa isang felony, o dahil ako ay nahatulan ngang maysala,
ako ay pinalaya na nang walang pasubali sa bilangguan,
probation, at/o parole. Ako ay hindi nakarehistrong bumoto
sa ibang estado o ginawa ko na ang mga kailangang
hakbang upang kanselahin ang rehistrasyon.
_______________________
___________
Signature
Date
BABALA: Kung kayo ay magbigay ng di-totoong
impormasyon sa aplikasyong ito, kayo ay maaaring
mahatulan ng isang felony at/o misdimeanor. (AS 15.56.040:
AS 15.56.050)

E-mail
____________________________
Para lamang sa mga tauhan ng tanggapan
Voter No. ____________________ Dis/Prec. No. 32/
Application received on: _______________
Mailed ballot on: ______________ Ballot sent: ____________ Ballot(s) returned on: ________________
Ito ay dapat matangap nang pitong araw bago mag-eleksyon sa pamamagitan ng koreo o ng papapadalang deelektroniko bago Setyembre 27, 2022 pitong araw bago eleksyon.
Koreo - Kodiak Island Borough, Office of the Borough Clerk, 710 Mill Bay Road, Kodiak, AK 99615
Email – clerks@kodiakak.us at ikoreo ang orihinal sa Tangapan ng Borough Clerk
Fax – (907) 486-9391 at ikoreo ang orihinal sa Tangapan ng Borough Clerk
Para sa anumang katanungan, mangyaring tumawag sa Tangapan ng Borough Clerk sa (907) 486-9310

Idikit ang Selyo
Rito

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Borough Clerk's Office
Kodiak Island Borough
710 Mill Bay Road
Kodiak AK 99615-6398

Ang pambayang eleksyon ay Martes, Oktubre 4, 2022

APLIKASYON PARA SA ABSENTEE BALLOT
BUMOTO SA PAMAMAGITAN NG KOREO – MGA TAGUBILIN SA LAHAT NG MGA APLIKANTE
Ang sinumang tao ay maaaring mag-aplay para sa isang absentee ballot (balota ng hindi makakaboto sa presinto) sa
pamamagitan ng koreo o sa pamamagitan ng pagpapadalang de- electroniko (fax o Email.) Ang aplikasyon ay kailangang
matanggap ng clerk nang hindi hihigit sa anim (6) na buwan at hindi rin kukulangin ng pitong (7) araw bago isagawa ang isang
eleksyon. Dapat nakasaad sa aplikasyon ang address kung saan dapat ipadadala ang absentee ballot at ang buong address ng
tirahan sa Alaska ng aplikante at ang kanyang pirma. Ang aplikasyong ito ay DAPAT matangap ng Tangapan ng Borough Clerk
bago Setyembre 27, 2022.
Sagutin ang LAHAT ng impormasyong hinihingi. Ito ay iniuutos ng batas. Ang di-pagsagot ay magreresulta sa pagtanggi sa
inyong aplikasyon.
KAILANGAN ninyong ibigay ang address ng inyong tirahan sa Alaska. Gamitin ang pagsasalarawan ng kinatatayuan ng tirahan
– numero at kalye, posteng palatandaan ng distansya batay sa milya, trailer court at numero ng espasyo, atbp. (Kung magbigay
kayo ng address ng tirahan na nasa ibang estado o bansa, o kung gumamit kayo ng isang P. O. Box, PSC o Rural Route Number
sa halip ng isang address ng kinatatayuan ng tirahan, ang aplikasyon ninyo ay tatanggihan.)
PUNA SA MGA TAUHAN NG MILITAR NA AKTIBONG NAGLILINGKOD: Upang manatiling nakarehistro sa Alaska, kayo ay
dapat residente ng Alaska at kailangan ninyong ibigay ang address ng kinatatayuan ng inyong tirahan sa loob ng Estado. Kung
kayo ay nadestino sa aktibong paglilingkod sa labas ng Alaska, maaaring gustuhin ninyong panatilihin ang address ng tirahan
ninyo sa Alaska tulad ng nakasaad sa inyong kasalukuyang talaan ng rehistrasyon. Kung kayo ay magbibigay ng bagong
address ng tirahan, iyon ay kailangang nasa loob ng Alaska.
PIRMAHAN ang inyong aplikasyon. Hindi maaaring pumirma para sa inyo ang kaibigan, ang asawa o ang magulang.

