
Multilingual Services Program - Tagalog 
 
Ang Likuran 
 
Nanganailangan ng batas ng California na ang Kalihim ng Estado sa Enero na bago ang 
pangunahing halalan para makilala kung aling presinto ay may tatlong porsiyento o higit pa sa mga 
residente ng pagboto-edad na ay mga miyembro ng isang solong minorya wika at kulang ng sapat 
na mga kasanayan sa Ingles upang bumoto nang walang tulong. 
 
Sa Santa Cruz County, kami ay kinakailangan na magbigay ng impormasyon pagboto sa Espanyol, 
karamihan sa aming mga presinto. Magkakaloob din kami ng mga materyal sa halalan sa Tsino at 
Tagalog sa mga piniling presinto ng pagboto. 

 
Ang mga Serbisyo 
 

 Ang Santa Cruz Multilingual Voter Services progam ay itinatag upang magkaloob ng mga 
serbisyo sa mga botante na nanangailangang tulong sa  wika. Ang mga serbisyong ito ay 
kinabibilangan ng: 

 
 Ang mga isinaling mga Materyales ng Halalan ay dapat na nasa presinto: 

o Ang isang copya ng balota 
o Mga tagubiling ng pagboto 
o Gabay botante ng estado 
o Batas ng mga karapatan ng botante 

 
 Bilingual Assistance sa nakakilalang precinto. Sa Santa Cruz County ay hinikayat na mga 

taong nagsasalita ng Espano, Tagalog at Tsino upang maghatid sa presinto kung saan 
tulong sa wika ay kinakailangan.  

 
 Bilingual Assistance Hotline. Mangyaring tawagan ang hotline ng naangkop na wika upang 

humiling na-translate ang mga materyales o hilingin sa anumang mga katanungan na may 
kaugnayan sa halalan. 

o Espanyol: 831-454-2060 
o Tsino: 831-454-5137 
o Tagalog: 831-454-5135 

 
 Ang mga Isinaling mga Materyales Halalan Ipapadala sa mga Botante. Upang 

makatanggap ng Estado Gabay sa Botante at mga local na-translate na mga materyales sa 
koreo, mangyaring tawagan ang hotline ng wika sa itaas, o magpadala ng isang email sa 
naaangkap na wika sa ibaba. Kakailanganin naming ang iyong pangalan, address kung 
saan ka nakatira sa Santa Cruz County, mailing address na kung iba mula sa kung saan ka 
nakatira, petsa ng kapanganakan, at numero ng telepono. 

o Spanish@votescount.com  
o Chinese@votescount.com  
o Tagalog@votescount.com  

 


