ANG PAGBOTO SA ALBERTA

MGA PROBINSIYAL NA ELEKSYON
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MGA KWALIPIKASYON
Ikaw ay dapat:

18+

• isang Canadian Citizen

• 18+ taong-gulang, at

• isang resident ng Alberta

REHISTRASYON
Dapat kang magrehistro upang makaboto. Maari kang magrehistro bago
ng eleksyon o pagdating mo sa poll.
Opsyon #1 – Advance na Pagboto:
Online - voterlink.ab.ca
Gamitin ang iyong Alberta Driver’s
Licence o Alberta Identification Card
upang i-access ang online system.
Kung wala kang ganitong ID, tumawag sa ID,
call 1-877-422-8683.

Opsyon #2 – Pagboto sa Poll:
Pagpunta mo sa botohan
Dapat mo ipakita sa amin ang mga dokumento
na mayroong iyong
• Buong legal na pangalan, at
• Address kung saan ka kasalukuyang nakatira
Dapat ka rin pumirma sa isang pormularyo na
nagpapahayag na ikaw ay isang kwalipikadong
botante.
Tingnan ang susunod na pahina upang malaman kung anong ID ang aming tinatanggap.

IDENTIPIKASYON
Upang patunayan ang iyong identidad, dapat kang magpakita ng kahit isang photo
ID lamang na inisyu ng pamahalaan.
Kung hindi ito posible, dapat kang magpakita ng dalawang ID sa halip nito. Pero
ang dalawang ID ay dapat mayroong iyong buong pangalan at ang isa dito ay dapat
nagpapakita ng iyong kasalukuyang tirahan upang ito'y maging balido.
Kung wala kang anumang ID, maaring mag-vouch para sa iyo ang ibang tao.
Kontakin kami para sa karagdagang impormasyon tungkol sa prosesong ito.

Mga halimbawa ng ID na nagpapakita ng pangalan:
CANADA

Employee

/Student

ID

Bank Card

Please protect your card.
Personal Health Number

te
Pasapor

PASSPORT
PASSEPORT

Alberta Personal Health Card

Gender

Birthdate

You are eligible for health insurance coverage provided you are a resident of Alberta.

Alberta Health Care Card

Mga halimbawa ng ID na nagpapakita ng pangalan at address:
Utility Bill

Your usage:

Total Owing:

After March 31, pay

Electricity
70

$127.35

88888888888 VALIDATION NUMBER
APPEARING ON YOUR TAB

$135.42
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Name Surname
123 Main Street
Alberta T1X 1E1
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Account Number 00000-000

LICENCE PLATE NO.

CLASS

EXPIRY DATE (Y/M/D)

TYPE OF OPERATION

ABC 123

2022/09/30

5

LICENCED MASS

2000 kg.

VEHICLE STATUS

active

Restricted

REGISTRATION NUMBER

Bank Statement

40

IF LEASED, LEASING COMPANY NAME AND MVID

R123456789
NAME & ADDRESS OF
REGISTRANT(S):

TYPE:
CLIENT’S MVID

NAME SURNAME
123 MAIN STREET
ALBERTA T1X 1E1
ISSUED 2020/09/30
MAXIMUM SERVICE AMOUNT

********23.35

Rehistrasyon ng Sasakyan

Ang buong listahan ay makikita online sa: elections.ab.ca/voters/id-required-to-vote/

PAANO MAKAKABOTO
Araw ng Eleksyon
• Ang botohan ay isasagawa sa paaralan, simbahan,
o community hall malapit sa iyo
• Ang lahat ng mga poll ay bukas mula 9:00 am
hanggang 8:00 pm
• Maari kang bumoto sa poll lamang na itinakda
para sa iyo

SCHOOL

Advance Polls
• Ang botohan ay isasagawa sa mga mall, library,
o mga unibersidad malapit sa iyo
• Ang karamihan ng mga poll ay bukás sa pagitan ng
9:00 am at 8:00 pm, pero maaring mag-iba ang mga oras
• Maari kang bumoto sa anumang advance poll na
pipiliin mo
• Ito'y mula Martes hanggang Sabado sa linggo bago
dumating ng Araw ng Eleksyon

Espesyal na Balota
• Ang botohan ay isasagawa sa opisina ng eleksyon
malapit sa iyo, o gamit ang isang mail-in na balota
• Ito'y magagamit ng mga taong hindi makakaboto sa
ibang paraan
• Ang mga botante na boboto gamit ang mail ay dapat
maagang mag-order ng kanilang balota dahil kailangan
ng panahon upang iproseso ito
• Dapat isauli ang package bago ng Araw ng Eleksyon
• Ito'y available oras na nagsimula ang panahon ng eleksyon,
hanggang sa Araw ng Eleksyon (28-araw na panahon)
Mag-request ng mail-in na balota online sa elections.ab.ca
o kaya'y tumawag sa 1-877-422-8683.
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I vote for:

ANG PAGBOTO NANG PERSONAL
Ang Pagboto nang Personal
Ang mga hakbang sa proseso ng pagboto ay:
1)

Pagdating mo ay babatiin ka ng isang opisyal
sa eleksyon na magkokompirma ng iyong
rehistrasyon

2)

Kung rehistrado ka na, dadalhin ka ng opisyal
sa eleksyon sa isang bukás na istasyon kung
saan ka boboto

3)

Kailangan mong kompirmahin ang iyong
pangalan at address upang mabigyan ng
balota

4)

Magpunta sa likod ng privacy screen.
Markahan ng "X" ang iyong balota,
o kaya'y punan ang bilog sa tabi ng
kandidato na nais mong iboto.

5)

Ibalik ang balota sa opisyal ng eleksyon,
ilagay ito sa ballot box, at tapos ka na!

Ako'y nagkamali...
Kung ikaw ay nagkamali, mangyaring kausapin
ang taong nagbigay sa iyo ng iyong balota.
Maari ka niya bigyan ng kapalit na balota

Rehistrasyon

Mag-check-in
sa iyong Poll

Tanggapin
ang iyong
Balota

Bumoto

Pagiging Sekreto
Sekreto ang iyong balota. Maliban kung kailangan
mo ng tulong, huwag ipakita sa sinoman kung
paano ka bumoto. Huwag kunan ng retrato o
i-share sa internet ang mga retrato ng iyong balota.

Tapos Ka Na!

ANG PAGBOTO SA MAIL
Ang Pagboto sa Mail
Ang mga hakbang sa proseso ng pagboto sa mail ay:
1)

Mag-apply nang maaga para sa iyong ballot
package sa elections.ab.ca

2)

Matatanggap mo ang iyong ballot package sa
mail

3)

Isulat sa balota ang pangalan ng kandidato
o partido na nais mong iboto (Ang mga
candidato ay makikita sa elections.ab.ca)

4)

Kumpletohin at pirmahan ang iyong pormularyo
ng deklarasyon at gumawa ng kopya ng iyong ID

5)

Ihanda ang package upang isauli ito

6)

I-mail ito bago dumating ng Araw ng Eleksyon

Paano
mag-apply at
Makakuha ng
Balota

Bumoto

Kumpletohin
ang mga
Pormularyo at
Isama ang ID

Package

Isauli sa
Mail

ACCESSIBILITY
Nag-aalok kami ng iba't-ibang mga opsyon upang tulungan kang bumoto:

Dalhin ang iyong Sariling Device
nang ang balota ay mag-isang mababasa ng
mga taong malabo ang paningin
Malaking Pencil
nang ang mga taong nahihirapan humawak
ng normal na lapis ay komportableng
makapagmamarka sa kanilang balota
VOTER TEMPLATE
(VOTE ANYWHERE)

This template is for the
use of those helping vision
impaired voters who wish
to mark their own ballot.

Detach the ballot from the
book:
 place a ballot into the
template
 ensure that the top of
the ballot is uniform with
the top of the template and
ensure that the white circles
on the ballot are
clearly shown through the
holes of the template



Reading from the top of
the ballot, inform the elector
of the order of the candidate’s
name and poli�cal
party or independent status.
Direct the elector to:
 mark the ballot by ﬁlling
in the circle opposite
the name of the candidate
of his or her choice
 remove the marked
ballot from the template
 place the ballot in the
secrecy folder,
 return the ballot to the
deputy returning oﬃcer
Ask the voter if he or she
wishes to deposit the ballot
in the ballot box.

E-18-540
Election Act
Section 96

Voter Template
nang matulungan bumoto ang mga taong malabo
ang paningin sa paraang maproprotektahan pa
rin ang kanilang sekretong pagboto
Hahawakang Magnifier
nang ang text ay malinaw na mababasa ng
mga taong malabo ang paningin

E-18-302

Level Access
nang mapahusay ang access
sa polling na lugar
Tulong sa Botante
nang makapagbigay ng tulong o
mapahintulutan ang pagkuha ng tulong mula sa
isang pinagkakatiwalaang kaibigan ng botante
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Edmonton, Alberta T5G 2Y5
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