
Magparehistro o I-update ang Iyong Adres sa 
hindi lalampas ng Linggo, Ika-4 ng Marso

Tingnan ang iyong adres bilang botante online sa:
https://voterregistration.alaska.gov/

Nang Personal: Alaska Region II Elections Office sa:  
2525 Gambell Street, Suite 100.
*HINDI maipo-forward ang mga balota—ang iyong adres ay dapat 
na nasa kasalukuyan upang makuha sa koreo ang iyong balota.

Tanggapin ang iyong balota
1. Botohan ang iyong balota.
2. Pirmahan ang iyong sobre.
3. Ibalik ang iyong balota.

Ibalik ang iyong balota sa hindi lalampas ng Ika-3 ng Abril
1. 1st Class na Selyo at ipakoreo sa pamamagitan ng USPS.
2. Mga Secure Drop Box (Ligtas na Hulugan ng Balota).
3. Mga Accessible Vote Center (Maaakses na Sentro ng Botohan).

Kung nawala o hindi mo  
natanggap ang iyong balota...

Tawagan ang Voter Hotline (Hotline ng Botante) sa  
907-243-VOTE (8683) upang humiling ng pamalit na balota.

Maaari mo ring bisitahin ang Accessible Vote Center (Maaakses 
na Sentro ng Botohan) para sa pamalit na balota. Ikaw ay dapat 
na magkaroon ng tamang identipikasyon upang makakuha ng 
pamalit na balota.

Ika-3 ng Abril, 2018 Eleksyon!

Ang Anchorage Ay Boboto Sa Koreo!

Ano ang Vote By Mail (Pagboto Sa Koreo)?

Ligtas Ba Ang Aking Balota? OO!

Sino Ang Maaaring Bumoto?

Paano Ako Boboto Sa Koreo?

Ang mga lokal na eleksyon ay magpapasya sa mga pangunahing pangmunisipal na isyung nakakaapekto sa ating mga kalye, 
paaralan, pampublikong kaligtasan, pabahay, komersyal na pagpapaunlad, transportasyon at kung sino ang kumakatawan sa atin!

Dapat ba akong bumoto sa mga lokal na eleksyon? OO!

Ang Anchorage ay lumilipat na ngayon sa pagkakaroon ng Vote 
by Mail (Pagboto sa Koreo), na nangangahulugang ang mga 
balota ay ipapadala sa mga karapat-dapat na botante sa halip na 
personal na papuntahin ang mga tao sa mga botohan.

Maaaring ibalik ng mga botante ang kanilang balota sa 
pamamagitan ng paggawa ng isa sa mga sumusunod:
•  Paglalagay ng mga ito sa isang Secure Drop Box (Ligtas na 

Kahong Hulugan ng Balota). (Tingnan ang likod para sa mga 
lokasyon ng hulugan ng balota)

•  Pagbabalik ng kanilang mga balota sa isang Accessible Vote 
Center (Maaakses na Sentro ng Botohan). (Tingnan ang likod 
para sa mga lokasyon ng hulugan ng balota)

•  Pagpapakoreo ng mga ito sa pamamagitan ng U.S. Postal 
Service gamit ang first class na selyo.

Ang mga balota ay 
ipapadala sa linggo ng  

ika-13 ng Marso

Ang Tanggapan ng Pangmunisipal na Klerk:
•  Sinisiguro na ang mga pirma ay tumutugma sa mga rekord ng 

botante ng Estado ng Alaska.
•  Araw-araw ay tinatanggal ang laman ng mga ligtas na kahong 

hulugan ng balota.
•  Sinasanay ang mga manggagawa na ligtas na panghawakan 

ang mga materyal sa pagboto.
•  Nilo-lock ang mga materyal sa pagboto.

Makakatulong din ang mga botante sa mapanatiling ligtas ang 
mga eleksyon sa pamamagitan ng:
•  Pagpapanatiling ligtas sa kanilang mga balota.
•  Pagpunit ng mga balota sa kalahati bago itapon ang mga ito 

kung hindi bobotohan.
•  Pagsunod sa mga tagubiling nasa pakete ng balota.
•  Pagpirma sa sobre ng pagbabalik ng balota.

Kung ikaw ay boboto sa mga eleksyon sa Anchorage, ikaw ay 
dapat na maging:
•  Kuwalipikadong bumoto sa mga eleksyon sa Estado ng Alaska.
•  Nakarehistrong bumoto sa adres sa Munisipalidad ng Anchorage 

para sa hindi bababa sa 30 araw bago ang eleksyon.
•  Isang mamamayan ng Estados Unidos na 18 taong gulang  

at pataas.



Mga lokasyon ng Secure Drop Box  
(Ligtas na Hulugan ng Balota):

Para sa higit pang impormasyon

Mga Lokasyon ng mga Accessible Vote 
Center (Maaakses na Sentro ng Botohan):

• Anchorage School District Education Center,
5530 East Northern Lights Boulevard

• Bartlett High School,
1101 Golden Bear Drive

• Clark Middle School,
150 Bragaw Street

• Dimond High School,
2909 West 88th Avenue

• Fairview Community Recreation Center,
1121 East 10th Avenue

• Loussac Library,
3600 Denali Street

• Service High School
5577 Abbott Road

• South Anchorage High School,
13400 Elmore Road

• Spenard Community Recreation Center,
2020 West 48th Avenue

• UAA Alaska Airlines Center,
3550 Providence Drive

• Eagle River Town Center
12001 Business Boulevard

• Girdwood Community Center,
250 Egloff Drive

Ang mga Drop Box (Kahong Hulugan ng Balota) ay mabubuksan 
24/7 ng mga 3 linggo bago ang Araw ng Eleksyon. Isasara ang 
mga Drop Box (Kahong Hulugan ng Balota) sa ika-8 ng gabi sa 
Araw ng Eleksyon, Martes, Ika-3 ng Abril, 2018.

Ang mga balota ay dapat na maibalik sa mga Drop Box (Kahong 
Hulugan ng Balota) sa hindi lalampas ng ika-8 ng gabi sa Araw 
ng Eleksyon. Ang mga botanteng nakapila sa linya sa lugar ng 
Drop Box (Kahong Hulugan ng Balota) sa hindi lalampas ng ika-8 
ng gabi ay pahihintulutang maghulog ng mga balota.Sa Accessible Vote Center  

(Maaakses na Sentro ng Botohan), ikaw ay maaaring:
•  Magbalik ng iyong balotang pangkoreo.
• Mapapalitan ang nawala o nasirang balota.
•  Tumanggap ng pakete ng balota kung hindi mo ito natanggap  

sa koreo.
•  Tumanggap ng tulong sa pagboto.
•  Makakuha ng tulong para sa iba pang mga tanong ng botante.
• Magparehistro upang bumoto.
•  Botohan ang kinuwestyon o probisyonal na balota.
•  Ang mga botanteng nakapila sa linya sa lugar ng Drop Box 

(Kahong Hulugan ng Balota) sa hindi lalampas ng ika-8 ng gabi ay 
pahihintulutang maghulog ng mga balota.

ZJ Loussac Library

3600 Denali Street, Unang Palapag

Ang lahat ng mga Pangmunisipal na balota ay makukuha sa lugar na ito.
Lunes hanggang Biyernes, Ika-26 ng Marso – Ika-2 ng Abril,  
ika-10 ng umaga – ika-6 ng gabi
Sabado, Ika-31 ng Marso, ika-10 ng umaga – ika-6 ng gabi
Linggo, Ika-1 ng Abril, Tanghali – ika-5 ng hapon
Araw ng Eleksyon, Ika-3 ng Abril, ika-7 ng umaga – ika-8 ng gabi

Anchorage City Hall

632 West 6th Avenue, Silid #155

Ang lahat ng mga Pangmunisipal na balota ay makukuha sa lugar na ito.
Lunes hanggang Biyernes, Ika-26 ng Marso – Ika-2 ng Abril,  
ika-8 ng umaga – ika-5 ng hapon
Araw ng Eleksyon, Ika-3 ng Abril, ika-7 ng umaga – ika-8 ng gabi

Eagle River Town Center, Community Room #170
Parehong gusali ng Library
12001 Business Park Boulevard

Makukuha lamang ang mga balota ng Chugiak-Eagle River sa lugar  
na ito.
Lunes hanggang Biyernes, Ika-26 ng Marso – Ika-2 ng Abril,  
ika-8 ng umaga – ika-5 ng hapon
Araw ng Eleksyon, Ika-3 ng Abril, ika-7 ng umaga – ika-8 ng gabi

MOA Sentro ng Eleksyon

619 East Ship Creek Avenue, Suite 100 sa Door D
Sa silangang bahagi ng gusali

Ang lahat ng mga Pangmunisipal na balota ay makukuha sa lugar na ito.
Lunes hanggang Biyernes, Ika-26 ng Marso – Ika-2 ng Abril,  
8:30 ng umaga – 4:30 ng hapon
Araw ng Eleksyon, Ika-3 ng Abril, ika-7 ng umaga - ika-8 ng gabi

Bumisita sa: muni.org/elections

Tumawag sa: (907)243-VOTE(8683)

Email: elections@muni.org

Twitter:  
@MunicipalClerk

Facebook: 
@MunicipalClerksOffice

Mga Madala na Itanong: 
muni.org/electionsFAQ

Mga Lokasyon ng Drop Box (Kahong Hulugan ng Balota) 
(kabilang ang mga Accessible Vote Center  
(Maaakses na Sentro ng Botohan)):  
muni.org/elections/dropbox

Pansamantalang Adres na Pangkoreo  
(Absentee sa pamamagitan ng Koreo): 
muni.org/2018Application

Upang Magparehistro/I-update ang Pagpaparehistro ng Botante: 
https://voterregistration.alaska.gov/

Upang Matingnan ang Status ng Pagpaparehistro ng  
Botante (SOA): 
https://myvoterinformation.alaska.gov/

Sa  
pamamagitan  

ng Koreo


