
Mga Sentro ng Pagboto/Mga Lokasyon ng Botohan 

Nobyembre 2020 na Ulat sa Pangangasiwa ng Halalan sa County - Dapat Matanggap ng Ika-15 ng Hunyo, 2020 

County: Telepono: 

Kontak: Email: 
 

 Pagpapatupad ng County para sa Nobyembre 2020 na Pangkalahatang Halalan  

Mangyaring ilarawan kung paano ninyo pinaplanong isagawa ang halalan ng Nobyembre: 

Magpapatupad ba kayo ng: 

Mga Sentro ng Pagboto? 

Mga Tradisyunal na Lugar ng Botohan? 

Super na Pinag-isang mga Lugar ng Botohan (10,000)? 

Pinagsamang Super na Pinag-isang Lugar ng Botohan na may mga Serbisyong Tipong Sentro ng Pagboto? 

Ilang lokasyon ang iniaatas na magkaroon kayo? 

Ilan ang pinaplano ninyong magkaroon? 

Ilan na ang nakumpirma ninyo para gamitin? 

Gusto ba ninyo ng tulong ng Kalihim ng Estado sa pagkuha ng mga lokasyon? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mga Manggagawa sa Halalan 

Mga Kahong Hulugan 

Proseso ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo 

Kung ganoon, ano ang sukat at ibang mga ispesipikasyon ninyo para sa mga lokasyon? 

 

Ilang manggagawa sa halalan ang plano ninyong kunin? 

Ilang manggagawa sa halalan ang nakumpirma na ninyo? 

Gusto ba ninyo ng tulong ng Kalihim ng Estado sa pagkuha ng mga manggagawa sa halalan? 
 

 

 

Ilang kahong hulugan ang iniaatas na magkaroon 

kayo? Ilan ang plano ninyong magkaroon? 

Kailangan ba ninyong bumili ng mga karagdagang kahong hulugan? 

Kung ganoon, anong (mga) uri ang bibilhin ninyo at gaano karami? 

Ilan na ang mga kumpirmadong lokasyon ninyo? 

Gusto ba ninyo ng tulong ng Kalihim ng Estado sa pagkuha ng mga lokasyon 

ng kahong hulugan? 

 

Ilang balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo ang inisyu ninyo noong Marso? 

Ilan sa mga iyon ang mga pamalit na balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo? 

Sa inyong mga ibinalik na balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo noong Marso, ilan ang may mga 

pagkakaiba sa pirma?  

lan sa mga iyon ang nagawang lunasan? 

Manwal bang ipinapakete ninyo ang inyong mga palabas na balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo? 

Ano ang inyong proseso ng paglunas sa pirma? 



Mangyaring magbigay ng mga sampol ng inyong mga palabas na balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo, sobre para sa 

pagbabalik, at mga tagubilin sa botante. 

Personal na Nagpoprotektang Kagamitan (PPE) 

Nakabili na ba kayo ng PPE para sa mga manggagawa sa halalan at mga botante para 

sa Nobyembre? 

Gusto ba ninyong kumuha ang Kalihim ng Estado ng PPE sa kabuuan o bahagi para sa 

inyong county para sa Nobyembre? 

Kung ganoon, anong PPE ang gusto ninyong kunin ng Kalihim ng Estado at gaano karami? 

Uri Paglalarawan/Mga Ispesipikasyon Dami 

Guwantes 

Maskara 

Kalasag ng Mukha 

Pamunas 

Pangdisimpekta 

Iba (Tukuyin): 

Mga Tagatulong 

Kailangan ba ninyo ng mga karagdagang tagatulong upang isagawa ang halalan ng 

Nobyembre? 

Kung ganoon, anong mga karagdagang tagatulong ang kailangan ninyo? 
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ISUMITE ANG FORM 

Magkakaroon ba kayo ng mga bagong vendor o bagong teknolohiya na 

ipatutupad/gagamitin ninyo sa Nobyembre? 

Kung ganoon, aling mga vendor/teknolohiya? 

Mayroon ba kayong ibang mga pangangailangan o inaalala para sa pagpapatupad ng halalan ng Nobyembre? 

Iba 



Neal Kelley, Orange County Registrar of Voters | 1300 S. Grand Ave., Bldg. C, Santa Ana CA 92705 | 714-567-7600

Mark, seal, and sign your envelope

1. Mark your ballot
• Follow the directions on the ballot. 

2. Seal your envelope 

• Check that you have the return envelope with your name on it. 
• Put your ballot into the envelope and seal the envelope. 

3. Sign the envelope
• Date and sign your name on the back of the envelope in ink.
• Print your name and residential address. 

4. Options for returning your ballot
• Mail your ballot in the enclosed postage-paid envelope. 
• Drop off your ballot to any Orange County Vote Center

       or the Pop-Up Mobile Voting Unit (For Vote Center locations and
       hours, visit ocvote.com/votecenter).

• Deposit your ballot into any Ballot Drop Box 
(For Ballot Drop Box locations, visit ocvote.com/dropbox). 

• If you make a mistake, call 714-567-7600 before Election Day.
• Your ballot must be postmarked on or before Election Day and  

received no later than 3 days after the election.
• Voters may request translated election materials and accessible 

election materials. For more information, please call 714-567-7600.

Track your ballot from start to finish at ocvote.com/track

BALLOT EXPRESS After you've returned your  
ballot ‒ we've included an 

"I Voted" peel off sticker for you!

ORANGE COUNTY  
REGISTRAR OF VOTERS



No extra 
marks, please! 

No numbers, no 
drawings, and no 

initials.

Leave this 
box blank, 

unless you want 
to vote for a 

qualified write-in 
candidate.

Use 
a blue or 

black pen. 
Do not use 

pencil.

Do not write 
or sign your 
name on the 

ballot.

Tips for marking your vote-by-mail ballot
and keeping it private.

!
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Track your ballot from start to finish at ocvote.com/track
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F301 (R12/19)

OFFICIAL
VOTE-BY-MAIL
BALLOT

Official Ballot Drop Box
Deposit your ballot into any ballot drop box
(For drop box locations visit ocvote.com/dropbox)

In Person
Deliver your ballot to any Orange County Vote Center
(For vote center locations and hours visit ocvote.com/votecenter)

Vote-by-Mail
Return your ballot by mail 

Orange County Registrar of Voters
(Mailing address on reverse)

Online
ocvote.com

Live Chat
ocvote.com/chat

Call
714-567-7600

Contact information Options for returning your ballot



OFFICIAL
RETURN
BALLOT
ENVELOPE
To be opened only
by an Elections
Canvassing Board

Failure to sign the reverse side of this
envelope will invalidate your ballot.
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NEAL KELLEY
REGISTRAR OF VOTERS
COUNTY OF ORANGE
P.O. BOX 11090
SANTA ANA, CA 92711-1090

APPLY FIRST
CLASS MAIL

POSTAGE
HERE
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I am unable to return my ballot and hereby authorize:

Print name of person returning your ballot

Signature of person returning your ballot

Relationship

Made a mistake on your ballot?

Call 714-567-7600
or visit ocvote.com/replacement

Orange County

MMDDYYY // Date of signing

Voter, print your information here.

Name

Voter signature.Power of Attorney NOT ACCEPTABLE.

Address

City, State, Zip

PRINT HERE

PRINT HERE

PRINT HERE

I hereby certify under penalty of perjury that I am a voter residing within 
the precinct in which I am voting and that I am the person whose name 
appears on this envelope. I have not applied, nor will I apply, for a 
vote-by-mail ballot from any other jurisdiction for this election.

Warning: You must sign the envelope in your own handwriting in
order for your ballot to be counted. Voting twice constitutes a crime.

This envelope must be signed, dated and postmarked on or before 
Election Day. Your vote-by-mail ballot must be received no later 
than three days after Election Day.

ATTN USPS: Delivery address on other side.

SIGN
HERE

9”



Remember:
Your enveleope must be postmarked on or before Election Day
and received no later than three days after Election Day

Did you…
 Sign your envelope?
 Print your name and address?

Back
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	County Name: Orange
	Contact Name: Neal Kelley
	Contact Phone: 714-567-5139
	Email Address: Neal.Kelley@rov.ocgov.com
	Plan Description: Ang Tagapagrehistro ng mga Botante ng County ng Orange ay nagpaplanong isagawa ang Ika-3 ng Nobyembre, 2020 na Pampanguluhang Pangkalahatang Halalan sa ilalim ng modelong Sentro ng Pagboto ayon sa mga iniaatas sa ilalim ng Seksyon 4005 ng Kodigo sa mga Halalan. Dahil sa COVID-19, may ilang pag-aakmang gagawin sa pagpaplano ng halalan tulad ng: pagtataas ng kapasidad para sa online na paghaharap ng kandidatura ng kandidato, pagpapalawak ng pagproseso ng pagboto sa pamamagitan ng koreo, muling pag-aayos ng pagkalap at pagpapatrabaho ng manggagawa sa halalan, pagbuo ng online na pagsasanay at mga video, muling pagdisenyo ng kaayusan ng Sentro ng Pagboto at mga pagsusuri pagkatapos ng halalan upang suportahan ang pagdistansiyang sosyal, at pamamahala ng isang masaklaw na programang kamalayan ng botante upang ipagbigay-alam sa mga botante ang mga pagbabago. Walang mga planong magpatakbo ng mga Sentro ng Pagboto para sa 11-araw na panahon; sa halip, lahat ng Sentro ng Pagboto ay nakaplanong patakbuhin para sa 5 araw, kabilang ang Araw ng Halalan (habang hinihintay ang pagbatatas at mga direktiba ng Estado).
	VoteCenter: [Oo]
	PollingPlaces: [Hindi]
	Consolidated: [Hindi]
	ConsolidatedVoteCenterStyle: [Hindi]
	LocationReq: 166
	LocationCount: 166-188
	SOSHelp: [Oo]
	LocationConfirmed: 1
	VoteLocationSpecs: Isinasapinal pa namin ang mga aktuwal na ispesipikasyon at mga iniaatas na sukat.  Ang County ng Orange ay magpapatakbo ng 5-araw na mga Sentro ng Pagboto lamang (habang hinihintay ang pagbabatas at mga direktiba ng Estado).  Hihilingin namin ang Miyerkoles 10/28 hanggang Miyerkoles 11/4 na mga reserbasyon para sa pagtatag bago ito at paggiba pagkatapos.
	StaffCount: 1200
	StaffConfirmed: 0
	SOSStaffHelp: [Hindi]
	Dropbox Req: 110
	Dropbox Count: 110-112
	Dropbox Purchase: Hindi
	DBType: n/a
	DBCount: 
	DBConfirmed: 110
	Dropdown23: [Hindi]
	VBMMarchIssue: 1,675,655
	ReplacementCount: 10,844
	NoSigCount: 928 (binibilang ang pinal na hindi pagkakatugma lamang)
	CureCount: 1,728
	PackageVBMmanual: No
	CureProcess: Ang mga botanteng ang mga balota na may nawawala o hindi magkakaparehong pirma ay pinadadalhan ng liham na nagbibigay ng paunawa sa kanila ng tungkol sa isyu. Ang mga botante ay binibigyan ng oportunidad na lunasan ang kanilang pirma gamit ang ipinagkaloob na liham at ibalik ang liham sa aming opisina bago lumampas ang huling araw na hinihingi ng batas bago ang sertipikasyon.
	Attachments: Ang mga sampol ay ipinagkakaloob mula sa Ika-3 ng Marso, 2020 na Pampanguluhang Primaryang Halalan. Ang lahat ay muling ididisenyo upang isama ang pagmensaheng ispesipiko sa Ika-3 ng Nobyembre, 2020 na Pampanguluhang Pangkalahatang Halalan.
	PPE: Oo
	SOSPPEHelp: [Hindi]
	GlovesDesc: 
	GloveCount: 
	MaskDesc: 
	MaskCount: 
	FaceShieldDesc: 
	FaceShieldCount: 
	WipeDesc: 
	WipeCount: 
	SanitizerDesc: 
	SanitizerCount: 
	OtherDesc: 
	OtherCount: 
	Resources: N/A
	ResourceDesc: 
	NewTechVend: Oo
	WhichVendTech: Ipatupad ang mga bagong proseso at mga teknolohiya ng software upang matiyak ang pisikal na pagdistansiya. Ang ilang halimbawa ay Zoom\Webex\Sariling Pag-iskedyul na mga Serbisyo\pag-aaral na may distansiya. Ipatupad ang mga bagong inisyatibong depensang cyber upang itaas ang ating postura sa seguridad na cyber para sa Nobyembre 2020.
	AdditionalConcern: Kalusugan at kaligtasan ng mga empleyado at botante.
	Submit: 


