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ISANG MENSAHE MULA SA TANGGAPAN NG KAWANI NG LUNGSOD NG LAS 
VEGAS 

 
 
 
 
Enero 2019  
 
 
 
 
 
Minamahal na Botante ng Lungsod ng Las Vegas: 
 
Ang libritong ito ay binuo bilang serbisyo publiko upang bigyan ka ng mahalagang impormasyon 
kaugnay ng Halalang Munisipal ng 2019.  Mangyaring maglaan ng panahon upang basahin ang 
librito nang sa gayon ikaw ay maging mahusay na botante.  At tiyaking makapagrehistro at gamitin 
ang iyong karapatang bumoto. 
 
Sa mga susunod na pahina, nagbigay ng impormasyong kaugnay ng Lehislatibong katawan ng 
Lungsod kabilang ang mga itinalaga at hinalal na opisyal; pagpaparehistro ng botante at iyong card 
sa pagpaparehistro; pagpapasa ng balota ng absentee/sa pamamagitan ng koreo; maagang pagboto 
at mga itinalagang lugar; pagboto sa Araw ng Halalan; at mga mahahalagang huling araw ng 
halalan. Dagdag pa, isinama namin ang mga mahahalagang petsa para sa mga botante ng Lungsod 
ng Las Vegas. Maaaring makakuha ng dagdag na impormasyon sa pamamagitan ng pagbisita sa 
aming “Halalan 2019” Web site sa www.lasvegasnevada.gov/Elections. 
 
Sinisikap naming pabutihin ang mga serbisyong inaalok sa bumobotong publiko. Nawa’y 
matulungan ka ng gabay na ito sa pagpaparehistro at pagboto sa ating Halalang Munisipal. 
 
 
 
Taos-puso, 
 

 
 

LuAnn D. Holmes, MMC, MAOM 
Kawani ng Lungsod 
Tanggapan ng Kawani ng Lungsod ng Las Vegas 
Telepono: (702) 229-6311 
Fax: (702) 382-4803 
I-dial ang 7-1-1 para sa Relay Nevada 
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ALAM MO BA? 
 
 

BUMOTO SA ALINMANG MUNISIPAL NA SENTRO NG BOTO! 
Simula sa Halalang Munisipal ng 2019, makakaboto na ang mga botante ng Lungsod ng Las Vegas sa 
alinmang lugar ng maagang pagboto o sa Araw ng Halalan sa alinmang Sentro ng Boto na matatagpuan sa 
mga hurisdiksyon ng Lungsod ng Las Vegas, Hilagang Las Vegas, Lungsod ng Henderson, o Boulder 
City.  Pinahihintuluta ng modelo ng pagboto na ito ang isang residente ng Las Vegas na bumoto sa 
Galleria Mall, sa North Las Vegas City Hall, sa isang Sentro ng Boto ng Boulder City, o sa paborito 
nilang Sentro ng Boto sa Las Vegas. 
 

MGA SAMPLE NA BALOTA SA PAMAMAGITAN NG E-MAIL 
Makakakuha ng mga sample na balota parehong sa anyong elektroniko at sa papel.  Salamat sa 
kamakailang pagbabago sa batas ng estado, maaari na ngayong piliin ng mga botante na tanggapin ang 
kanilang sample na balota sa pamamagitan ng e-mail sa halip na sa regular na koreo. Ang mga botanteng 
nagnanais na matanggap ang kanilang mga balota sa paraang elektroniko ay dapat magsumite ng 
kahilingan sa online. Upang gawin ito, mag-log in sa Mga Serbisyo para sa Rehistradong Botante 
(Registered Voter Services) sa www.clarkcountynv.gov/election, piliin ang Hilingin ang Sample na 
Balota Ko sa Paraang Elektroniko (select Request My Sample Ballot Electronically) (Go Green) mula sa 
dropdown menu ng Mga Serbisyong Pangbotante (Voter Services), ilagay ang iyong e-mail address at i-
click ang “Save.”  Kaagad kang makakatanggap ng e-mail ng kumpirmasyon na nagpapahiwatig na hindi 
ka na makakatanggap ng mga sample na balota sa papel.  Ang mga e-mail address ay kompidensyal at 
hindi ibibigay sa mga ikatlong partido. (NRS 293C.558(2)(4). 
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PAGPAPAREHISTRO NG BOTANTE 
 

Upang maging kwalipikadong bumoto, kailangan mong magkumpleto ng aplikasyon para sa 
pagpaparehistro ng botante kung ikaw ay: 

 Kasalukuyang hindi nakarehistro para bumoto sa Clark County at nais mong bumoto 
 O binago mo ang lugar ng iyong paninirahan at/o mailing address mula nang huli kang 

magparehistro (maaari mo ring isapanahon ang iyong address online kung mayroon kang Driver’s 
License sa Nevada o Nevada State ID Card) 

 O gusto mong palitan ang kinasasapian mong partido (Tandaan na ang ating Halalang Munisipal 
ay Hindi Partisano) 

 O binago mo ang iyong pangalan mula nang huli kang magparehistro sa pamamagitan ng 
pagpapakasal o iba pang paraan 

 AT natutugunan mo ang lahat ng kwalipikasyon sa ibaba 
 

Mga Kwalipikasyon para Magparehistro upang Bumoto  

Dapat kang: 
 Maging mamamayan ng U.S. 
 Hindi bababa sa 18 taong gulang pagsapit ng araw ng halalan (Maaari kang magparehistro kung 

ikaw ay 17 taong gulang at magiging 18 taon sa susunod na Araw ng Halalan) 
 Patuloy na naninirahan sa Clark County nang hindi bababa sa 30 araw at sa iyong presinto nang 

hindi bababa sa 10 araw bago ang susunod na halalan 
 Hindi nagpapahayag ng iba pang lugar bilang iyong legal na tirahan 
 Hindi kasalukuyang nagtatrabaho para sa anumang pagkakahatol sa kasalanan o iba pang 

pagkawala ng mga sibil na karapatan na magiging dahilan upang maging labag sa batas para sa 
iyong bumoto (Ang mga nahatulang maysala na naipanumbalik ang kanilang mga karapatang sibil 
ay kwalipikadong magparehistro upang bumoto) 

 Hindi natukoy ng isang korte ng batas na may kapansanan sa pag-iisip  
 

Kung natutugunan mo ang lahat ng kwalipikason sa itaas, maaaring kang magsumite ng Aplikasyon para 
sa Pagpaparehistro ng Botante sa Kagawaran ng Halalan ng Clark County o Clark County Election 
Department o online sa pamamagitan ng Tanggapan ng Kalihim ng Estado o Secretary of State’s Office. 
Matapos magkumpleto ng Aplikasyon sa papel, tiyaking maaalis at maitatago mo ang resibo sa ibaba. 
Kung kukumpletuhin mo ang iyong aplikasyon online, tiyaking makakapag-print ka ng kopya. Hindi 
ganap na maipoproseso ang iyong Aplikasyon at hindi ka mairerehistro upang bumoto sa Clark County 
maliban kung kukumpletuhin mo ang lahat ng kinakailangang bahagi.  
 
Kung kailangan mo ng tulong sa pagsagot sa iyong form o mayroon kang mga katanungan kaugnay ng 
pagkumpleto ng form, tawagan ang Tanggapan ng Kawani ng Lungsod o City Clerk’s Office para sa 
tulong sa (702) 229-6311.  
 

Ang mga botanteng hindi nagbigay ng I.D. nang magparehistro at hindi pa nakakaboto sa isang halalan ng 
Clark County ay dapat magsumite ng isa sa mga sumusunod, o hihingiin sa kanilang magbigay ng 
pagkakakilanlan sa I.D. kapag bumoto sila nang personal o humiling ng balota sa koreo: 

 Kopya ng kasalukuyan at balidong pagkakakilanlang may litrato, tulad ng Driver’s License sa 
Nevada, I.D. Card ng Nevada o card ng identipikasyon ng militar O 
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 Kopya ng kasalukuyang bill ng yutilidad, statement ng bangko, paycheck, o dokumentong inisyu 
ng isang entidad ng gobyerno, tulad ng tseke, na naglilista ng pangalan at address ng tirahan ng 
nagpaparehistro 

 

SAAN MAGPAPAREHISTRO UPANG BUMOTO O ISAPANAHON ANG IYONG 
REHISTRASYON 

Nang Personal 
Maaari kang magparehistro nang personal o sa harapan ng isang Tagapagrehistro sa Larangan na isang 
boluntaryong sinanay upang magrehistro ng mga kwalipikadong residente sa ngalan ng Tagapagrehistro 
ng Mga Botante, sa isa sa mga sumusunod na lokasyon: 

 Kagawaran ng Halalan ng Clark County o Clark County Election Department 
 Alinmang tanggapan ng Kawani ng Lungsod o City Clerk's office 
 Sa Kagawaran ng Mga Demotor na Sasakyan o Department of Motor Vehicles 
 Any Nevada State Welfare Agency or WIC Office 

 

Sa Pamamagitan ng Koreo/Sulat 
Makukuha ang maipapadala sa koreo na Mga Aplikasyon para sa Pagpaparehistro ng Botante sa mga 
sumusunod na lokasyon: 
 

 Kagawaran ng Halalan ng Clark County o Clark County Election Department, Tumawag sa (702) 
455-VOTE (8683) O pumunta sa Internet website www.clarkcountynv.gov/vote 

 Alinmang tanggapan ng Kawani ng Lungsod o City Clerk’s office 
 Mga Post Office 
 Mga Silid-aklatan o Library 
 Mga Tanggapan ng Partidong Politikal o Political Party Office 

 

On-Line 
Available ang Mga Aplikasyon para sa Online na Pagpaparehistro ng Botante sa: 
 

 Website ng Kalihim ng Estado ng Nevada o Nevada Secretary of State Website sa: 
https://nvsos.gov/sos/elections/voters  

 

Magpaparehistro ka man nang personal, sa pamamagitan ng koreo/sualt, o online, tiyaking matatanggal 
mo ang resibo mula sa Aplikasyong papel mo at itago ito bilang katunayan ng iyong pagpaparehistro o 
mag-print ng kopya ng iyong online na aplikasyon. Itago ito hanggang matanggap mo ang iyong Card sa 
Pagpaparehistro ng Botante o hanggang sa bumoto ka. Kung para sa anumang dahilan, hindi natanggap ng 
Kagawaran ng Halalan ang iyong Aplikasyon, malaki ang maitutulongng resibo o kopya sa pagsasaliksik 
sa usapin. 

Mga Tulong sa Pagpaparehistro 
Kung Hindi Mo Mailagda ang Iyong Pangalan sa Iyong Aplikasyon para sa Pagpaparehistro ng Botante: 
Kailangan mong magparehistro at makilala nang personal sa Kagawaran ng Halalan. Kung hindi mo 
kayang magpakita nang personal, maaari mong hilingin sa Kagawaran ng Halalan na magpadala ng 
opisyal ng halalan sa iyo. 
 

Ang Iyong Card sa Pagpaparehistro bilang Botante 
Padadalhan ka sa koreo ng Kagawaran sa Halalan ng Card sa Pagpaparehistro bilang Botante kapag: 
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 Nagsumite ka ng maayos na nakumpletong Aplikasyon sa Pagpaparehistro ng Botante. 
 In-update mo ang data ng iyong rehistrasyon, hal., binago ang iyong pangalan, address, o 

kinaanibang partido. 
 Nagsagawa ang Kagawaran ng Halalan ng mga pagbabago sa iyong lugar ng pagboto, presinto, o 

(mga) politikal na distrito. 
 

Kapag hindi mo natanggap ang iyong card sa loob ng dalawang linggo matapos magsumite ng Aplikasyon 
para sa Pagpaparehistro ng Botante o mag-update ng iyong data ng rehistrasyon, o kapag nawala mo ang 
iyong card at nais mong makakuha ng bago, tumawag sa (702)455-VOTE (8683). 
 
Kapag isinauli ng Post Office ang iyong Card sa Pagpaparehistro ng Botante sa Kagawaran ng Halalan 
bilang “hindi maihatid” o nang ipinahihiwatig na lumipat ka na, maaaring gawing inactive ang iyong 
rehistrasyon. 
 
Kapag natanggap mo ang iyong card, tiyaking tama ang iyong impormasyon.  Kung mayroong mga mali, 
kontakin ang Kagawaran ng Halalan sa (702)455-VOTE.  Lalamanin ng iyong card ang mga sumusunod 
na impormasyon: 

 Pangalan. 
 Address na tirahan at mailing address (kung iba sa iyong address na tirahan). 
 Numero ng presinto at tanda kung isa itong mailing na presinto. 
 Mga politikal na distrito kung saan may karapatan kang bumoto. 
 Numero ng Rehistrasyon. 
 Kinaaanibang Partido. (Tandaan na ang Mga Halalang Munisipal ay Hindi Partisano) 
 

 

Maaari mong makita ang kasalukuyang impormasyon ng iyong rehistrasyon sa Internet kung maayos 
kang nakarehistro bilang botante ng Clark County. Ilagay lamang ang iyong pangalan at petsa ng 
kapanganakan, nang eksaktong tulad ng isinasaad sa web page. Tapos, maaari mong itsek ang numero ng 
iyong rehistrasyon, politikal na partido, numero ng presinto, petsa ng kapanganakan, address ng tirahan, 
address ng pagbobotohang lugar at lahat ng mga naihalal na opisyal para sa iyong presinto gayundin ang 
kanilang impormasyon sa pagkontak. Ang webpage ay matatagpuan sa: www.clarkcountynv.gov/vote. 
 

Mga Militar at Mga Naninirahan sa Ibayong-dagat 
Ang mga kawani ng militar at ang kanilang mga dependent (mga umaasang asawa o anak) na 
pansamantalang naninirahan sa labas ng Clark County, at ang mga residente ng Clark County na 
pansamantalang naninirahan sa ibayong-dagat ay dapat magsumite ng isang “Kahilingan para sa 
Pagpaparehistro at Balota ng Absentee – Aplikasyon para sa Pederal na Post Card” o “Registration and 
Absentee Ballot Request - Federal Post Card Application” (FPCA) sa halip na ang pamantayang 
Aplikasyon para sa Pagpaparehistro ng Botante.  Isa itong pinagsamang Aplikasyon para sa 
Pagpaparehistro ng Botante at kahilingan para sa balota sa koreo na nag-aalis ng pangangailangang 
isumite ang mga item na ito nang magkakahiwalay. Ang kahilingan para sa pagpaparehistro/balota sa 
koreo ay balido lamang sa loob ng isang taon.  Available ang FPCA mula sa mga Opisyal ng Pagboto sa 
mga base militar, mga embahada o konsulada ng U.S. at sa Kagawaran ng Halalan. 
 

Panatilihing Napapanahon ang Iyong Address! 
Tiyaking nasa Kagawaran ng Halalan ang iyong kasalukuyang mailing address, kung hindi, maaaring 
hindi mo matanggap ang iyong balota sa koreo at iba pang materyales na may kaugnayan sa halalan, at 
maaaring hindi ka makaboto para sa iyong mga lokal na kinatawan. Kapag lumipat ka ng tirahan o binago 
mo ang iyong mailing address, abisuhan ang Kagawaran ng Halalan sa sulat sa lalong madaling panahon 



 

5 

bago ang huling araw ng pagpaparehistro.  Palaging kinakailangan ang iyong NAKASULAT NA 
LAGDA. Kabilang sa mga tamang notipikasyon ang: 
 

 Iyong Card sa Pagpaparehistro bilang Botante, nang ganap na nakumpleto ang likuran 
 Isang Card sa Pagpapalit ng Address, na available para i-print mula sa Internet sa 

www.clarkcountynv.gov/vote o maaari kang tumawag sa (702) 455-VOTE (8683) 
 Isa Aplikasyon para sa Pagpaparehistro ng Botante, na maaari mong hilingin sa Internet sa 

www.clarkcountynv.gov/vote o maaari kang tumawag sa (702) 455-VOTE (8683)o mag-file online sa 
https://nvsos.gov/sos/elections  

 

Maaaring gawing “INACTIVE” ang iyong rehistrasyon kung hindi pangkasalukuyan ang iyong address. 
Kapag ibinalik ang hindi-maipapasang koreo, tulad ng iyong Card sa Pagpaparehistro bilang Botante, o 
sample na balota bilang “undeliverable o hindi maihatid” o ipinahihiwatig na lumipat ka ng tirahan, 
padadalhan ka ng maipapasang paunawa na nagpapayo sa iyong isapanahon ang iyong address sa 
Kagawaran ng Halalan. Dapat mo itong gawin sa loob ng 30 araw, kung hindi ay ilalagay sa inactive na 
katayuan ang iyong rehistrasyon. 
 

Hindi ka na makakatanggap ng mga materyales na may kaugnayan sa halalan, tulad ng mga sample na 
balota, dahil hindi alam ng Kagawaran ng Halalan ang iyong kasalukuyang address. Maaari ka pa ring 
bumoto, ngunit hihingin sa iyong kumpirmahin ang iyong address, at kapag naisapanahon na ito, 
makakaboto ka na para sa mga labanang may kaugnayan sa iyong kasalukuyang address. Iniaatas ng 
Pambansang Batas sa Pagpaparehistro ng Botante o National Voter Registration Act (NVRA) sa 
Kagawaran ng Halalan na KANSELAHIN ang iyong rehistrasyon kapag naging inactive ang iyong 
katayuan at hindi ka bumoto sa loob ng dalawang magkasunod na pederal na halalan. Tapos, 
kakailanganin mo nang magparehistrong muli upang makaboto ulit. 
 

MGA HULING ARAW NG PAGPAPAREHISTRO NG BOTANTE  

Para sa primaryang halalan ng lungsod o pangkalahatang halalan ng lungsod, ang huling araw para 
magparehistro upang makaboto: 

a. Sa pamamagitan ng koreo ay ang ikaapat na Martes na susundan ng primaryang halalan ng lungsod 
o pangkalahatang halalan ng lungsod. 

b. Sa pamamagitan ng pagpapakita nang personal sa tanggapan ng Kawani ng Lungsod o City Clerk 
o kung bukas, sa isang munisipal na pasilidad na itinalaga alinsunod sa NRS 293C.520, ay ang 
ikatlong Martes na susundang ng Primaryang Halalan ng Lungsod o Pangkalahatang Halalan ng 
Lungsod. 

c. Sa pamamagitan ng computer (on-line) ay ang Huwebes na susundan ng unang araw ng panahon 
para sa Maagang Pagboto. 

 

PARA SA PRIMARYANG HALALAN 
 Huling Araw 

Pagpaparehistro sa 
Pamamagitan ng Koreo 

Marso 5, 2019 

Pagpaparehistro nang 
Personal 
 
City Clerk’s Office 
495 S. Main Street 
Las Vegas, NV 89101 

Marso 6 hanggang 12, 2019 
 
 Miyerkules at Huwebes, Marso 6 at 7, 7:00 a.m. hanggang 

5:30 p.m. 
 Lunes at Martes, Marso 11 at 12, 7:00 a.m. hanggang  

7:00 p.m. 

On-Line na 
Pagpaparehistro 

Marso 14, 2019 
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PARA SA PANGKALAHATANG HALALAN 
 Huling Araw 

Pagpaparehistro sa 
Pamamagitan ng Koreo 

Mayo 14, 2019 

Pagpaparehistro nang 
Personal 
 
City Clerk’s Office 
495 S. Main Street 
Las Vegas, NV 89101 

Mayo 15 hanggang 21, 2019 
 
 Miyerkules hanggang Biyernes, Mayo 15 hanggang 17, 7:00 

a.m. hanggang  
5:30 p.m. 

 Sabado at Linggo, Mayo 18 at 19, 9:00 a.m. hanggang 5:00 
p.m. 

 Lunes at Martes, Mayo 20 at 21, 7:00 a.m. hanggang 9:00 p.m. 

On-Line na 
Pagpaparehistro 

Mayo 23, 2019 

 
 

 
PAGBOTO 

 

Matatamasa ng mga botante ang kaginhawahan ng pagboto sa alinmang Sentro ng Boto 
na matatagpuran sa Mga Lungsod ng Las Vegas, Hilagang Las Vegas, mga hurisdiksyon 
ng Henderson o Boulder City. Pinahihintulutan ng modelo ng pagboto na ito ang isang 
residente ng Las Vegas na bumoto sa Galleria Mall, sa North Las Vegas City Hall, sa isang 
Sentro ng Boto sa Boulder City, o sa paborito nilang Sentro ng Boto sa Las Vegas. 
Mayroong higit na pleksibilidad ang mga botante na bumoto sapagkat hindi sila limitado 
sa ispesipikong lugar ng pagboto at maaari silang bumoto malapit sa kanilang tahanan, 
malapit sa kanilang trabaho, o sa pinaka-accessible na sentro sa kanila sa Araw ng 
Halalan o sa panahon ng maagang pagboto. Matatagpuan sa pahina 18 ang isang mapa 
ng Mga Sentro ng Boto sa Araw ng Halalan para sa Lungsod ng Las Vegas. Matatagpuan 
sa pahina 19 ang mga lugar ng Sentro ng Boto para sa Hilagang Las Vegas, Henderson, 
at Boulder City. 

 

MGA SAMPLE NA BALOTA 

Mas Pinadadali at Pinabibilis ang Pagboto 
Magiging mas madali at mabilis ang pagboto para sa lahat kung pag-aaralan, mamarkahan, at dadalhin mo 
ang iyong sample na balota kapag boboto ka. Huwag hintaying nasa booth ng pagboto ka na bago mo 
aralin ang iyong sample na balota. 
 

Makukuha ang Mga Sample na Balota sa Paraang Elektroniko 
Makakakuha ng mga sample na balota parehong sa elektroniko at papel na anyo. Salamat sa kamakailang 
pagbabago sa batas ng estado, maaari nang piliin ng mga botanteng tanggapin ang kanilang mga sample 
na balota sa pamamagitan ng e-mail sa halip na sa regular na koreo. Ang mga botanteng nais matanggap 
ang kanilang mga balota sa paraang elektroniko ay dapat magsumite ng online na kahilingan. Upang 
gawin ito, mag-log in sa Mga Serbisyo para sa Mga Rehistradong Botante o Registered Voter Services sa 
www.clarkcountynv.gov/election, piliin ang Hilingin ang Aking Sample na Balota sa Paraang Elektroniko 
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o Request My Sample Ballot Electronically (Go Green) mula sa dropdown menu ng Mga Serbisyong 
Pangbotante o Voter Services, ilagay ang iyong e-mail address at i-click ang “I-save” o “Save.”  
Makakatanggap ka kaagad ng e-mail ng kumpirmasyon na nagpapahiwatig na hindi ka na makakatanggap 
ng mga sample na balota sa papel. Kompidensyal ang mga e-mail address at hindi ito ibibigay sa mga 
ikatlong partido. (NRS 293C.558(2)(4). 
 

Kailan Dapat Asahang Dumating ang Iyong Sample na Balota  
Padadalhan ang bawat aktibong rehistradong botante sa Lungsod ng Las Vegas ng sample na balota bago 
magsimula ang maagang pagboto. HINDI MAAARING IPASA o NON-FORWARDABLE ang mga 
sample na balota. Kapag lumipat ka ng tirahan at hindi mo inabisuhan ang Kagawaran ng Halalan sa 
pamamagitan ng sulat ng iyong bagong address bago ang huling araw ng pagpaparehistro, hindi mo 
matatanggap ang iyong sample na balota. 
 

Anong Nilalaman ng Iyong Sample na Balota 
Ang iyong sample na balota ay naglalaman ng mahahalagang impormasyong kakailanganin mo para 
bumoto: 

 Iskedyul ng Maagang Pagboto: Magbubukas ang mga petsa, oras, at lokasyon ng mga lugar ng 
maagang pagboto sa panahon bago ang Araw ng Halalan. 

 Pagpaparami ng Iyong Balota: naglalaman ng mga labanan para kung saan kwalipikado kang 
bumoto. 

 Mga Tagubilin sa Pagboto: Ang mga sample na balota ay magkakaroon ng mga simpleng 
tagubilin sa pagboto para sa mga sistema ng pagboto ng Clark County. Ang mga sample na 
balotang pinasadya para sa pagboto sa pamamagitan ng balota sa koreo ay maglalakip ng mga 
tagubilin para sa pagboto sa pamamagitan ng optical scan. 

 Makukuha ang mga balota sa 14 point font, at sa wikang Ingles, Espanyol at Filipino para sa 
Halalang Munisipal. 

 

Maagang Pagboto 
Ang mga botanteng nakarehistro sa Lungsod ng Las Vegas ay maaaring bumoto sa alinmang lugar ng 
maagang pagboto sa loob ng 14 na araw mula Sabado, Marso 16 para sa Primaryang Halalan at Sabado, 
Mayo 25 para sa Pangkalahatang Halalan.  Nakalakip sa iyong sample na balota ang iskedyul ng maagang 
pagboto at makukuha ito sa www.lasvegasnevada.gov/Elections. 

 

Pagboto sa Araw ng Halalan 

Ang mga botanteng nais bumoto sa Araw ng Halalan ay maaaring bumoto sa pamamagitan ng pagbisita 
sa Sentro ng Boto na pinakamalapit sa kanila.  Ang mga sentrong ito ay magbubukas LAMANG sa Araw 
ng Halalan mula 7a.m. hanggang 7p.m.  Para sa listahan ng Mga Sentro ng Boto sa Lungsod ng Las 
Vegas, tingnan ang pahina X.  Matatagpuan sa pahina X-X ang mga Sentro ng Boto para sa Lungsod ng 
Henderson, Hilagang Las Vegas at Boulder City.   

 

ANG PROSESO NG PAGBOTO 

 
Beripikasyon ng Pagkakilanlan 
Pagdating sa lugar, ibeberipika ang iyong kwalipikasyon at lagda bago ka pahintulutang bumoto. Ang 
mga computer sa bawat lugar ay nakakonekta sa mga sentralisadong file ng pagpaparehistro ng botante ng 
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Kagawaran ng Halalan at i-a-update ang iyong rekord sa pagboto kapag bumoto ka, kung gayon ay 
mapipigilan ang posibilidad ng pagboto mo nang dalawang beses. Ang lahat ng lugar ng pagboto ay 
gumagamit ng mga makina sa pagboto na touch screen. Ang mga makinang ito ay nagbibigay rin ng mga 
balota at tagubilin sa wikang Ingles, Espanyol, at Filipino. Makakatulong kung dadalhin mo ang iyong 
sample na balota at mayroon kang ID na may litrato sapagkat maaaring kailanganin ito sa mga partikular 
na kalagayan. 
 
Tanggapin ang Card sa Pag-activate  
Matapos beripikahin ang iyong pagkakakilanlan, bibigyan ka ng card sa pag-activate ng makina ng pagboto, 
na walang lamang anumang personal na impormasyon at dapat isauli bago umalis sa pasilidad. 
 
Bumoto 
Tumuloy sa makina ng pagboto na touch-screen kung saan ipapasok mo ang card sa makina, na 
magpapahintulot sa iyong iboto ang iyong balota ng mga kwalipikadong labanan tulad ng ipinakikita sa 
iyong sample na balota. Sasabihan kang mag-print ng mabeberipikang papel na printout ng botante ng bawat 
balota at mananatili iyon sa makina. Isauli ang card sa pag-activate sa isang opisyal ng halalan sa sandaling 
makumpleto ang pagboto. 
 

TANDAAN: Mabigat na kasalanan para sa isang kwalipikadong botante na bumoto o magtangkang 
bumoto nang higit sa isang beses sa parehong halalan. 
 

Mga Akomodasyon sa Maagang Pagboto/Sentro ng Boto 

Pinapapasok ang mga botanteng may kapansanan sa mga Sentro ng Boto sa Araw ng Halalan at sa 
panahon ng maagang pagboto. Ang lahat ng lugar ng pagboto ay accessible para sa may kapansanan. Naa-
adjust ang taas ng booth ng makina ng pagboto para sa mga wheelchair, na siyang nagpapahintulot sa mga 
botanteng bumoto nang walang tulong at ganap na may pagkapribado’t kaalwanang pisikal. 

 

Kung mayroon kang kapansanan, maaari mong hilinging magkaroon ka ng prayoridad sa pagboto. 
Dadalhin ka ng mga opisyal ng halalan sa harapan ng pila para sa pagpoproseso. Tapos, maaari kang 
magkaroon ng unang preperensya sa pagboto sa prayoridad na makinang nakatalaga para sa mga 
botanteng may kapansanan. 

 

Ang mga akomodasyon ay dinisenyo upang matugunan ang iba’t ibang uri at antas ng tulong na maaaring 
kailanganin mo: 
 

 May magagamit na malaking magnifying sheet sa loob ng bawat booth ng pagboto upang 
makatulong sa pagbabasa ng balota. 

 Magiging available ang audio na pagboto sa lahat ng lugar ng maagang pagboto at sa mga 
sentralisadong lokasyon sa Araw ng Halalan upang pahintulutan ang pagboto nang may ganap na 
pagkapribado at walang tulong mula sa ibang tao. 

 

Maaari kang tulungan ng isang taong pipiliin mo sa loob ng booth, gayunman, ang taong iyon ay hindi 
maaaring iyong employer, ahente ng iyong employer, O isang opisyal o ahente ng isang organisasyon sa 
paggawa na kinabibilangan mo, alinsunod sa NRS 293.296.  

 

PAGBOTO SA PAMAMAGITAN NG BALOTA SA KOREO (ABSENTEE) 
 

Ang mga balota sa koreo ay para sa mga botanteng hindi kaya o ayaw bumoto nang personal sa panahon 
ng maagang pagboto o sa Araw ng Halalan. Matapos iproseso ang kahilingan, padadalhan ang botante ng 
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mga materyales sa pagboto sa pamamagitan ng balota sa koreo, na maglalaman ng optical scan na balota, 
sample na balotang itinalaga para sa pagboto sa pamamagitan ng balota sa koreo at mga tagubilin. Kapag 
hindi mo natanggap ang hiniling mong balota sa koreo nang hindi bababa sa pitong araw bago ang 
halalan, pakikontak ang Kagawaran ng Halalan ng Clark County sa (702)455-VOTE. 
 
Sa bawat taon ng kalendaryo, sinumang rehistradong botante, para sa anumang dahilan, ay maaaring 
humiling ng balota sa koreo, gayunman, dapat ISULAT ang kahilingan taun-taon. 
 

Kung unang beses mo pang boboto at hindi ka nagbigay ng I.D. noong nagparehistro ka, kailangan mong 
magbigay ng I.D. kapag boboto ka. Sakaling pipiliin mong bumoto sa pamamagitan ng koreo, 
kakailanganin mong magbigay ng kopya ng iyong I.D. kapag hiniling o isinauli mo ang balota sa koreo sa 
unang pagkakataon, kung hindi ay hindi ibibilang ang iyong balota. 
 

Paano Humiling ng Balota ng Absentee/sa Koreo 
Tumawag:  Kung kwalipikado kang bumoto sa Munisipal na Halalan, tawagan ang Kagawaran ng Halalan 
ng Clark County sa (702) 455-VOTE upang mapadalhan ka ng Card sa Paghiling ng Balota sa Koreo.   
 
Mag-print: Para sa halalang ito, maaari kang mag-print ng Kahilingan para sa Balota sa Koreo mula sa 
website ng Lungsod ng Las Vegas sa www.lasvegasnevada.gov/Elections.   
 
Sumulat: Dapat kasama sa sulat ang mga sumusunod para sa bawat tao sa tahanan na humihiling ng 
balota sa koreo: 

o Buong pangalan 
o Petsa ng Kapanganakan (opsyonal) 
o Address ng tirahan sa Clark County at ang address kung saan mo gustong ipadala ang balota sa 

koreo (kung iba sa address ng tirahan) 
o Ang mga halalan (lahat, primarya, pangkalahatan, o espesyal) kung saan gusto mong bumoto sa 

pamamagitan ng koreo. Padadalhan ka ng balota sa koreo para lamang sa mga halalan na iyon at 
wala nang iba, hal., kung ipapahiwatig mo ang primarya, hindi ka padadalhan ng balota sa koreo 
para sa pangkalahatan, espesyal, at vice-versa 

o Nakasulat na lagda 
o Opsyonal: Numero ng telepono (sakaling magkaroon ng mga katanungan) 
o Opsyonal: Ang numero ng iyong Pagpaparehistro bilang Botante ng Nevada (sa iyong Card ng 

Rehistrasyon bilang Botante). 
 

Dapat matanggap sa tanggapan ng Kawani ng Lungsod (City Clerk) sa 495 South Main Street, Las Vegas, 
Nevada, o Kagawaran ng Halalan ng Clark County sa 965 Trade Drive, pagsapit ng o bago ang 5:00 p.m. 
sa Martes bago ang Araw ng Halalan. Ang mga partikular na huling araw ay: 

Marso 26, 2019:  Huling araw para MATANGGAP ang mga nakasulat na kahilingan para sa 
balota sa koreo para sa Primaryang Halalang Munisipal ng Abril 2, 2019. 

Hunyo 4, 2019:  Huling araw para MATANGGAP ang mga nakasulat na kahilingan para sa 
balota sa koreo para sa Pangkalahatang Halalang Munisipal ng Hunyo 11, 2019. 

HUWAG ibigay ang iyong naibotong Balota sa Koreo sa isang Sentro ng Maagang Pagboto o Sento ng 
Boto sa Araw ng Halalan.  HINDI ito tatanggapin.  Maaari mo itong dalhin sa tanggapan ng Kawani ng 
Lungsod (City Clerk) ng Las Vegas o sa Kagawaran ng Halalan ng Clark pagsapit ng o bago ang 7:00 
p.m. sa Araw ng Halalan.  Pakitingnan ang impormasyon sa pagkontak na kalakip ng gabay na ito. 
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Pagboto nang Personal sa Halip na sa Koreo Matapos Humiling ng Balota sa Koreo 

Kapag humiling ka ng balota sa koreo, mayroon ka pa ring opsyong bumoto sa isang elektronikong 
makina sa pagboto sa isang lugar ng maagang pagboto o sa Sentro ng Boto sa Araw ng Halalan. Kung 
ikaw ay nasa isang “mailing precinct”, maaari mo lang itong gawin sa isang lugar ng maagang pagboto, 
HINDI sa Sentro ng Boto sa Araw ng Halalan. 

Kung Nasa Iyo Ang Iyong Balota sa Koreo 
Isuko ang iyong nabotohan o hindi pa nabobotohang balota sa koreo (sa paketeng ipinadala sa iyo) 
sa isang opisyal ng halalan sa lugar ng pagboto.  Tapos, ipoproseso niya upang makaboto ka. 

 
Kung Wala sa Iyo ang Iyong Balota sa Koreo 

Lalagdaan mo ang isang pagsang-ayon sa lugar ng pagboto, na sumusumpang hindi ka pa 
nakakaboto sa kasalukuyang eleksyon.  Beberipikahin ng isang opisyal ng halalan ang iyong 
pagsang-ayon batay sa mga rekord ng Kagawaran ng Halalan. 

 

Mga Tulong sa Balota sa Koreo 
Magsasagawa ng mga makatuwirang tulong para sa paggamit ng balota sa koreo ng mga may kapansanan 
o nakatatandang botante. 
 

Kung Hindi Mo Mailagda Ang Iyong Pangalan  
Kapag hindi mo mailagda ang iyong pangalan dahil sa isang pisikal na kapansanan, maaari ka pa ring 
bumoto sa pamamagitan ng koreo. Kailangan mong magsumite ng nakasulat na pahayag sa Kagawaran ng 
Halalan, sa taunang batayan, na naglalaman ng: 

 Pahayag mula sa isang doktor na lisensyado sa Nevada na nagpapatunay na hindi mo kayang 
magmarka o lumagda sa balota, o gumamit ng device sa pagboto nang walang tulong dahil sa 
pisikal na kapansanan. 

 Pangalan, address, at lagda ng taong tutulong sa iyo sa pagmamarka o paglagda sa balota sa koreo 
sa ngalan mo. 

 

Maaaring markahan o lagdaan ng tumutulong na tao ang iyong balota sa koreo sa iyong ngalan, subalit 
dapat niyang ipahiwatig sa tabi ng iyong lagda na ang balota ay minarkahan at nilagdaan sa ngalan mo. 
 
PAALALA: Mabigat na kasalanan para sa isang kwalipikadong botante na bumoto o tangkaing bumoto 
nang mahigit sa isang beses sa parehong halalan. 
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BALOTA SA PANG-EMERHENSIYANG PAGBOTO 
 
Maaari Kang Bumoto sa Panahon ng Emerhensiya  
Maaari kang mag-apply para sa pang-emerhensiyang balota simula sa ika-anim na araw bago ang isang 
halalan, hanggang 5:00 p.m. ng Araw ng Halalan.  Bibigyan lamang ng pang-emerhensiyang balota ang 
iyong awtorisadong kinatawan kapag bigla kang naospital, O bigla kang nagkaroon ng malubhang 
karamdaman, O kung bigla kang ipinatawag sa malayo. 
 

At natutugunan ang lahat ng sumusunod:  
 Naganap ang iyong karamdaman, pagkakaospital, o pagkawala matapos ang huling araw 

para sa paghiling ng balota sa koreo, 
 AT hindi ka makakapunta sa isang lugar ng maagang pagboto o natapos na ang panahon 

para sa maagang pagboto, 
 AT hindi ka makakapunta sa botohan sa araw ng halalan, 
 AT kaya mong magbigay ng sapat na katunayan upang ipirmi ang emerhensiya. 

 
Maaari kang mag-apply para sa pang-emerhensiyang balota sa tanggapan ng Registrar ng Clark County sa 
panahon ng Pang-emerhensiyang Pagboto. 
 

Dapat matanggap ng Registrar ng Mga Botante ng Clark County ang mga nabotohang pang-
emerhensiyang balota pagsapit ng o bago ang 7:00 p.m. sa Araw ng Halalan upang mabilang ang mga ito.  
 

PAALALA: Mabigat na kasalanan para sa isang kwalipikadong botante na bumoto o tangkaing bumoto 
nang higit sa isang beses sa parehong halalan. 
 
 

IBA PANG IMPORMASYON 
 

Pagtatala sa Gabi ng Halalan 
Matapos magsara ang botohan ng 7:00 p.m. sa Araw ng Halalan, dadalhin ang mga resulta sa sentral na 
pasilidad ng pagtatala (Sentro ng Halalan ng Clark County, 965 Trade Dr., North Las Vegas) para sa 
pagproseso.  Itatala ang mga ito kasama ng mga resulta ng maagang pagboto at balota sa koreo.  Maaari 
kang maka-access ng mga hindi opisyal na resulta ng halalan sa internet makalipas ang maiksing panahon 
matapos magsara ang botohan. Makakakita ka ng mga link sa mga resulta ng halalan mula sa website ng 
Lungsod sa www.lasvegasnevada.gov/Elections o sa website ng Clark County sa 
www.clarkcountynv.gov/vote.  
 

Pampublikong Obserbasyonng Pagboto 
Itinatakda ng NRS 293.274 ang mga patakaran para sa pag-obserba ng pagboto ng publiko. Maaaring 
mag-obserba ang kahit na sino sa pagboto, ibig sabihin, walang kinakailangang kredensyal. Kailangang 
magpatawag ng isang “Lider ng Pangkat” ang isang taga-obserba pagdating niya, at lumagda sa isang 
form ng pagkilala na iniuutos ng Kalihim ng Estado o Secretary of State alinsunod sa NAC 
293.245.  Ididirekta ng Lider ng Pangkat ang taga-obserba sa isang nakatakdang lokasyon.  Dapat manatili 
sa lugar na ito ang taga-obserba sa lahat ng panahon. Binibigyan ng mga limitadong espesyal na 
probisyon ang media. 
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IMPORMASYON SA PAGKONTAK NG KANDIDATO 
 
Ang lahat ng kandidato ay magkakaroon ng pagkakataong magkumpleto ng isang papel ng impormasyon sa 
pagkontak, na ipapaskil kapag nakumpleto, sa Web Page ng Halalan ng Lungsod sa 
www.lasvegasnevada.gov/Elections. Boluntaryo ang pagkumpleto ng papel na ito, at hindi tumatanggap ng 
pananagutan ang Lungsod ng Las Vegas para sa katumpakan ng impormasyon, o kawalan nito, na ibinigay ng 
mga kandidato.   
 

MGA TANGGAPANG PANLUNSOD AT IMPORMASYON SA PAG-
FILE - 2019 

 
BUKAS at HINDI PARTISANO ang mga munisipal na halalan. Nangangahulugan iyon na hindi lalabas 
sa balota ang mga politikal na partido ng mga kandidato. Kailangan mong maging maayos na 
nakarehistrong botanten ng Lungsod ng Las Vegas upang makaboto sa halalang ito at maaari kang 
bumoto anuman ang iyong kinaaanibang partido. 

Itinatadhana ng Saligang Batas ng Lungsod ng Las Vegas na, kung sa Primaryang Halalan ng Lungsod, 
nakatanggap ang isang kandidato para sa posisyon ng higit sa mayorya ng mga botong naitala, idedeklara 
silang naihalal at wala nang gaganapin na Pangkalahatang Halalan ng Lungsod. Kung walang kandidato 
para sa posisyong iyon ang nakatanggap ng mayorya ng boto, ang mga pangalan ng dalawang 
kandidatong nakatanggap ng pinakamataas na bilang ng boto ang ilalagay sa balota para sa 
Pangkalahatang Halalan ng Lungsod. Kung gayon, NAPAKAHALAGA NG IYONG BOTO SA 
PRIMARYANG HALALAN! 

Ang termino ng pamamahala para sa Alkalde at bawat Council Ward ay apat na taon. 

Gaganapin ang Primaryang Halalan ng Lungsod sa Martes, Abril 2, 2019 at ang Pangkalahatang Halalan, 
kung kinakailangan, ay gaganapin sa Martes, Hunyo 11, 2019. Ang mga tanggapan para sa halalan ay: 

 

ALKALDE – Inihahalal Upang Katawanin ang Kabuuan  
Sahod: $146,574 

MGA COUNCILMEMBER PARA SA WARD 1, 3 AT 5 
Sahod: $81,430 
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MGA MAHAHALAGANG PETSA 
 

Marso 5, 2019  
Pagpaparehistro ng Botante sa Pamamagitan ng 
Koreo Huling araw ng pagpaparehistro at mga 
update para sa Primaryang Halalan. 

Marso 6 hanggang 12, 2019  
Personal na Pagpaparehistro ng Botante Huling 
araw para sa Primaryang Halalan sa tanggapan ng 
Kawani ng Lungsodo City Clerk. 

Marso 14, 2019  
Pagpaparehistro ng Botante sa On-Line Huling 
araw ng pagpaparehistro at mga update para sa 
Primaryang Halalan. 

Marso 16 hanggang March 29, 2019  
Maagang pagboto para sa Primaryang Halalan. 

Marso 26, 2019, 5:00 p.m.  
Huling araw para sa mga nakasulat na kahilingan 
para matanggap ang mga Balota ng Absentee 
Ballots ng Registrar ng Clark County para sa 
Primaryang Halalan. 

Abril 2, 2019  
PRIMARYANG HALALAN 

Mayo 14, 2019  
Pagpaparehistro ng Botante sa pamamagitan ng 
Koreo Huling araw ng pagpaparehistro at mga 
update para sa Pangkalahatang Halalan. 

Mayo 15 hanggang 21, 2019 
Personal na Pagpaparehistro ng Botante Huling 
araw para sa Pangkalahatang Halalan sa 
tanggapan ng Kawani ng Lungsod o City Clerk. 

Mayo 23, 2019 
On-Line na Pagpaparehistro ng Botante Huling 
araw ng pagpaparehistro at mga update para sa 
Primaryang Halalan. 

Mayo 25 hanggang June 7, 2019 
Maagang pagboto para sa Pangkalahatang 
Halalan. 
 

Hunyo 4, 2019, 5:00 p.m.  
Huling araw ng mga nakasulat na kahilingan para 
matanggap ng Kawani ng Lungsod ang Mga 
Balota ng Absentee para sa Pangkalahatang 
Halalan. 

Hunyo 11, 2019  
PANGKALAHATANG HALALAN 
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IMPORMASYON SA PAGKONTAK 

 
LOKASYON MGA NUMERO NG TELEPONO 

 
Kawani ng Lungsod o City Clerk ng Las Vegas 
Las Vegas City Hall 
495 South Main Street, Second Floor 
Las Vegas, Nevada 89101 
 

(702) 229-6311 
(702) 382-4803, Fax 
I-dial ang 7-1-1 ara sa  Relay Nevada 
 

E-mail address: Elections@lasvegasnevada.gov 
Election Website: www.lasvegasnevada.gov/Elections  

 
LOKASYON MGA NUMERO NG TELEPONO 

 
Registrar ng Mga Botante ng Clark County o 
Clark City Registrar of Voters 
Sentro ng Halalan (Election Center) 
965 Trade Dr., Suite A 
North Las Vegas, Nevada 89030 
 
Kagawaran ng Halalan (Election Department) 
Clark County Government Center 
500 S. Grand Central Pkwy 
First Floor, Suite 1113 
Las Vegas, Nevada 89106 
 

(702) 455-VOTE (8683) 
(702) 455-3666, Español 
(800) 326-6868, TTY 

E-mail address: elinfo@ClarkCountyNV.gov 
Election Website: http://www.clarkcountynv.gov/election  

 
LOKASYON MGA NUMERO NG TELEPONO 

 
Estado ng Nevada, Kalihim ng Estado 
Elections Division 
101 North Carson St., Suite 3 
Carson City, Nevada 89701 
 

(775) 684-5705 
(775) 684-5718, Fax 
 

E-mail address: nvelect@sos.nv.gov 
Website: http://www.nvsos.gov/elections  

 
LOKASYON MGA NUMERO NG TELEPONO 

 
Komisyon ng Etika ng Estado ng Nevada 
(State of Nevada Commission on Ethics) 
704 W. Nye Lane, Suite 204 
Carson City, Nevada 89703 
 

(775) 687-5469  
(775) 687-1279, Fax 

E-mail address: ncoe@ethics.nv.gov  
Website: http://ethics.nv.gov  

 














