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Apelyido Pangalan M.I. Karugtong 
(Jr., II)

HI Lisensya sa Pagmamaneho o HI Numero ng ID ng Estado
Kung pareho na wala ka ng ganito, kumpletuhin ang kahon 3b.

Petsa ng 
Kapanganakan

Numero ng Telepono Email

Apt. Numero

Apt. Numero

Syudad

Syudad

Zip Code

Zip Code

Kung ang iyong adres ng tirahan ay walang adres ng kalsada, ilarawan ang lokasyon (mga kursada ng lansangan, mga palatandaan)

Adres ng Tirahan (ang P.O. Box, R.R., S.R., ay hindi pwede)

Adres ng Tirahan sa Hawaii 
na Pagdadalhan ng Sulat

Katulad ng Adres ng Tirahan

Naipadala na 
ang Primarya

Natanggap na ang 
Primarya

Komento

Pabatid: Ang identidad ng ahensya ng rehistrasyon ng botante na kung saan naiparehistro ang botante ay di malalaman ng publiko. Ang pagtanggi 
ng isang tao na magparehistro upang bomoto ay kompidensyal din at magagamit lamang para sa layunin tungkol sa rehistrasyon ng botante (Batas sa 
Nasyonal na Rehistrasyon ng Botante ng 1993).

Hinihiling ko na mapadalhan ako ng absentee na balota para sa (mga) sumusunod na eleksyon:
Primarya Lamang Heneral Lamang Primarya at Heneral Espesyal

Adres Kung Saan Ipadadala ang 
Balota Para sa Primarya

Adres Kung Saan Ipadadala ang 
Balota Para sa Heneral

Hintayin para sa 
pagdating

Hintayin para sa 
pagdating

Naipadala na 
ang Heneral

Natanggap na ang 
Heneral

HRS §11-20

Klerk D/P Numero ng Dokumento

5

Ang aplikasyon na ito ay nagbibigay ng 
pahintulot na maipadala ang iyong balota 
sa pamamagitan ng koreo sa temporaryo 
at ibang adres at ito ay balido lamang para 
sa taon ng eleksyon na ito ay naipadala.

Hawaii Aplikasyon sa Absentee na Balota

Pakiprinta nang malinaw gamit ang itim na tinta.
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Wala akong HI Lisensya sa Pagmamaneho o HI 
Numero ng ID ng Estado
Ibigay ang huling 4 na dihito (digits) ng iyong Social Security Number.

Wala kong HI Lisensya sa Pagmamaneho, HI Numero ng ID ng 
Estado, o SSN

Kung ikaw ay may kapansanan at di makabasa ng nakaprinta sa papel, gusto mo bang makatanggap ng elektroniko na balota?
Oo. Ako ay kapansanan at di makabasa ng nakaprinta sa papel at hinihiling ko na mapadalhan ako ng elektroniko na balota sa email 
na nakalagay sa aplikasyon na ito. Ang aplikante ay kailangang magbigay ng email address upang makatanggap ng eletroniko na balota.

Babala: Ang sinumang tao na sadyang nagbibigay ng palso na impormasyon ay maaaring magkasala ng pelonya na Klase C.
Aking pinatotohanan (o pinatutunayan) na lahat ng impormasyon na nakasaad sa aplikasyon na ito ay totoo at tama.

petsa

Kung hindi ka makalagda, markahan ang linya para sa lagda at kumuha ng saksi ng magbibigay ng kanyang lagda, adres, at numero ng 
telepono.

LUMAGDA KA RITO



Ang mga aplikasyon ay kailangang 
matanggap ng iyong Dibisyon ng mga 
Eleksyon ng Bayan (County Elections 
Division)  nang di lalagpas sa  7 araw 
bago ang Araw ng Eleksyon.

Kailangang rehistrado ka 
na botante sa Hawaii upang 
makatanggap ka ng absentee 
na balota.

Reb. 2022 Tagalog

Absentee
Aplikasyon sa 
Balota

Ang aplikasyon na ito ay 
nagbibigay ng pahintulot na 
maipadala ang iyong balota 
sa pamamagitan ng koreo sa 
temporaryo at ibang adres at ito 
ay balido lamang para sa taon ng 
eleksyon na ito ay naipadala.

Kailangang rehistrado ka na botante sa Hawaii 
upang makatanggap ka ng absentee na 

balota. Kumpirmahin ang iyong rehistrasyon 
bilang botante o magparehistro online sa 

elections.hawaii.gov.
Maaari ka ring magsumite ng

Aplikasyon sa Rehistrasyon ng Botante

Pagsusumite ng Iyong 
Aplikasyon

Huling Araw ng 
Pagsusumite ng Aplikasyon

Bayan ng Hawaii 
25 Aupuni St. #1502 
Hilo, HI 96720

Bayan ng Kauai 
4386 Rice St. #101 
Lihue, HI 96766

Bayan ng Maui 
200 S. High St. 
Wailuku, HI 96793

Syudad at Bayan ng 
Honolulu 
530 S. King St. #100 
Honolulu, HI 96813

Pabatid Tulong sa Lengguwahe

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).

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).

Kausapin Mo Kami
Para sa impormasyon tungkol sa pagpaparehistro para 
makaboto, kausapin ang iyong Dibisyon ng mga 
Eleksyon ng Bayan (County Elections Division).

Para sa karagdagan na impormasyon tungkol sa 
pagboto, kausapin ang Tanggapan ng mga 
Eleksyon (Office of Elections).

Bayan ng Hawaii .................. (808) 961-8277
Bayan ng Maui ..................... (808) 270-7749
Bayan ng Kauai .................... (808) 241-4800
Syudad at Bayan ng Honolulu (808) 768-3800

Telepono: (808) 453-VOTE (8683) 
Libreng Tawag: 1-800-442-VOTE (8683)

Para sa May Kapansanan sa Pandinig at 
Pagsasalita (TTY): (808) 453-6150 
Libreng Tawag TTY: 1-800-345-5915

Email: elections@hawaii.gov 
Website: elections.hawaii.gov
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