
Mga Hakbang na Gabay sa Pagboto para sa Mga Taong Dumaranas ng Kawalan ng 

Tahanan 

Isang Checklist para sa Kung Paano Boboto Kahit Walang Permanenteng Address 

 

Hakbang 1: MAKIPAG-UGNAYAN SA INYONG LOKAL NA OPISINA NG ELEKSYON ☐ 

• Magtanong sa kanila kung anong address ang pwede mong gamitin sa pagpapatala o i-update ang iyong 

pagpapatala. Karamihan ng lugar, hinahayaan ang mga botante na ilagay ang kanlungan, kanto ng kalye, o isang 

parke bilang kanilang address. Hanapin dito ang inyong lokal na opisina ng eleksyon. 

Hakbang 2: ALAMIN ANG MGA ALITUNTUNIN AT MGA DEADLINE ☐ 

 

• May ilang estado na humihingi ng ID para makapagpatala o para makaboto. May ilang pagboto na ekslusibo 

lamang na ginagawa sa koreo. Lahat ng ito ay may mga deadline. Tingnan dito ang mga alituntunin ng inyong 

estado 

 

Hakbang 3: HUMINGI NG TULONG, KUNG KAILANGAN MO NITO ☐ 

 
• Matutulungan ka ng inyong lokal na kanlungan o Patuloy na Pangangalaga na maging pamilyar sa proseso ng 

pagboto. 

 

Hakbang 4: MAGPATALA ☐ 

 
• Pagkatapos nito, kumpirmahin ang iyong pagpapatala sa eleksyon website ng inyong estado.  

 

Hakbang 5: PUMILI NG OPSYON SA PAGBOTO ☐ 

 
• Hindi lang ang Araw ng Eleksyon ang opsyon. Alamin kung kailan at paano ka makakaboto sa pamamagitan ng 

koreo o mas maaga kaysa sa araw ng botohan. 

 

Hakbang 6: ALAMIN KUNG ANO ANG NASA BALOTA MO ☐ 

 
• Alamin ang tungkol sa mga kandidato at isyung iboboto mo. 

 

Hakbang 7: BOMOTO! ☐ 

 

• Marami sa lokal na mga grupo ang nag-aalok ng masasakyan patungo sa botohan. Kung mayroon kang anumang 

problema sa mga botohan, tumawag sa 1-866-OUR-VOTE (687-8683). 

https://www.fvap.gov/search-offices?state=20&jurisdiction=&name=
https://www.vote411.org/select-state
https://www.vote411.org/select-state
https://www.hudexchange.info/grantees/contacts/?params=%7b%22limit%22:20,%22sort%22:%22%22,%22order%22:%22%22,%22years%22:%5b%5d,%22searchTerm%22:%22%22,%22grantees%22:%5b%5d,%22state%22:%22%22,%22programs%22:%5b3%5d,%22coc%22:true%7d
https://www.vote411.org/check-registration
https://www.vote411.org/select-state
https://www.vote411.org/ballot
https://866ourvote.org/


Isa ka bang provider ng serbisyo sa walang tahanan? 
Basahin ang gabay na ito para matulungan mo ang mga tao na 
bomoto 
 

 

Mga Mapagkukunan: Programang ng Pedereal sa Tulong sa Pagboto (Federal Voting Assistance Program), Vote411, 

Kagawaran ng Pabahay at Pagpapaunlad ng Urban (Department of Housing and Urban Development), Proteksyon sa 

Eleksyon (Election Protection) 

 

 

https://www.usich.gov/tools-for-action/step-by-step-guide-for-homeless-service-providers-to-help-people-vote
https://www.usich.gov/tools-for-action/step-by-step-guide-for-homeless-service-providers-to-help-people-vote

