
Mga Hakbang na Gabay sa Eleksyon para sa Mga Provider ng 
Serbisyo sa Walang Tahanan  

Isang Checklist para sa Pagtulong sa mga Tao na Bumuto na mga Walang 
Permanenteng Address 

 

Hakbang 1: KUMUHA NG IMPORMASYON ☐ 

• Alamin ang tungkol sa iyong mga karapatan sa pagboto ng kliyente sa bawat estado.  

• Makipag-ugnayan sa inyong estado o lokal na opisina ng eleksyon sa kumpirmahin ang impormasyong ito. 

• Repasuhin ito toolkit ng mga karapatan sa pagboto para sa mga provider ng serbisyo sa walang tahanan. 

Hakbang 2: GUMAWA NG PLANO ☐ 

• Sundan ang "3 Hakbang sa Pagsuporta sa Karapatan ng mga Kliyente na Bomotoaitong mga tip para sa pagbuo 
ng plano.  

• Ihanda ang pakikipag-usap sa mga hindi nagsasalita ng Ingles gamit itong glosari ng mga salitang pang-eleksyon, 
na makukuha sa 21 wika. 

• Gamitin itong "4 na Tip sa Pagbabawas ng Dami ng Trabaho ng mga Kawani" para tiyaking magpapatuloy ang 
pagsisikap na ito. 

Hakbang 3: MAGPATALA ☐ 

• Sundan ang "Mga Gagawin at Mga Hindi Dapat Gawin sa Pagpaparehistro ng Iyong mga Kliyente para Bomoto."  

• Para sa hindi nagsasalita ng Ingles, ang National Mail Voter Registration Form ay makukuha sa 21 wika.  

Hakbang 4: MATURUAN ☐ 

• Gamitin itong mga ideya para sa iyong mga kliyente tungkol sa mahahalagang isyung tulad ng pabahay, 
pangangalagang pangkalusugan, at kawalan ng tahanan. 

Hakbang 5: LUMABAS PARA BOMOTO ☐ 

• Himukin ang mga kliyente mo na bomoto at alisin ang mga hadlang para magawa nila ito. Narito kung paano 
gagawin. 

Dumaranas ka ba ng kawalan ng tahanan?  
Basahin itong gabay sa pagboto. 
 

Mga Mapagkukunan: Komisyon ng Tulong sa Eleksyon (Election Assistance Commission), Pambansang Alyansa para 

Wakasan ang Kawalan ng Tahanan (National Alliance to End Homelessness), Pambansang Koalisyon para sa Walang 

Tahanan (National Coalition for the Homeless) 

https://nationalhomeless.org/wp-content/uploads/2020/10/Know-Your-Voting-Rights-Guide-2020-General-Election.pdf
https://endhomelessness.org/wp-content/uploads/2020/09/NAEH_Outreach_Checklist-1.pdf
https://endhomelessness.org/wp-content/uploads/2020/09/NAEH_EveryOneVotes_05.pdf
https://endhomelessness.org/wp-content/uploads/2020/09/NAEH_The_Three_steps_to_Supporting_Your_Clients.pdf
https://endhomelessness.org/wp-content/uploads/2020/09/NAEH_Developing_a_plan_with_Staff.pdf
https://endhomelessness.org/wp-content/uploads/2020/09/NAEH_Developing_a_plan_with_Staff.pdf
https://www.eac.gov/election-officials/glossaries-election-terminology
https://endhomelessness.org/wp-content/uploads/2020/09/NAEH_Four_Tips_for_Reducing_Your_Staff_Workload-1.pdf
https://endhomelessness.org/wp-content/uploads/2020/09/NAEH_Dos__Donts_of_Registering_Client.pdf
https://www.eac.gov/voters/national-mail-voter-registration-form
https://endhomelessness.org/wp-content/uploads/2020/10/NAEH_Voter_Education.pdf
https://endhomelessness.org/wp-content/uploads/2020/09/NAEH_Encouraging_Your_Clients_to_Vote.pdf
https://endhomelessness.org/wp-content/uploads/2020/09/NAEH_Encouraging_Your_Clients_to_Vote.pdf
https://www.usich.gov/tools-for-action/step-by-step-voting-guide-for-people-experiencing-homelessness

