
MGA PAGBABAGO SA KUNG PAANO 
TAYO BUMUBOTO
Ang lehislatura ng California ay nagpatibay ng mga bagong batas sa nakaraang ilang taon upang hikayatin 
ang pakikibahagi ng botante at isamoderno ang karanasan sa pagboto para sa lahat ng botante sa California.

Isasama na ngayon ang Pangkalahatang Munisipal na Halalan ng Lungsod ng Cerritos sa mga Pambuong-
estadong Primaryang Halalang pinapatakbo ng Tagapagparehistro-Tagatala/Klerk ng County ng county ng 
Los Angeles sa Marso sa mga naka-even-number na taon. 

Munisipal na Halalan ng Cerritos 
Ang ating susunod na halalan ay gaganapin sa  
Martes, Marso 3, 2020  
para sa tatlong (3) miyembro ng Konseho ng lungsod at isang (1) panukala sa balota  
ng lungsod (Panukala C). 

Ang mga botante ng Cerritos ay magkakaroon ng maraming opsyon para bumoto sa darating na halalan 
sa Marso, kabilang ang:

 �Ang lahat ng rehistradong botante ng Cerritos ay awtomatikong tatanggap ng balotang 
Vote by Mail (Pagboto sa pamamagitan ng Koreo).  Ang balotang Vote by Mail ay maaaring 
ibalik sa pamamagitan ng koreo, o ihulog sa anumang lokasyong paghuhulugan ng Vote by Mail  
o Sentro ng Pagboto sa County ng Los Angeles. 

 � Ang mga botanteng mas ninanais na bumoto “nang personal” ay maaaring ipasa ang kanilang mga 
balota sa anumang Sentro ng Pagboto sa County ng Los Angeles simula Sabado, Pebrero 22, 2020 
hanggang Martes, Marso 3, 2020. 

 �Maaari ring bumoto ang mga botante nang personal sa Tanggapan ng Tagapagparehistro-Tagapagtala ng 
county ng Los Angeles simula Lunes, Pebrero 3, 2020 hanggang Martes, Marso 3, 2020.

HIGIT PANG IMPORMASYON SA PAGBOTO
Bisitahin ang cerritos.us at mag-click sa mga banner ng halalan para sa impormasyon sa pagboto sa 
wikang Ingles, Tsino, Hindi, Koreano, Espanyol, Tagalog at Vietnamese. 

Para sa ini-update na impormasyon sa bagong karanasan sa pagboto, ini-update na Sentro ng Pagboto  
at mga lokasyong paghuhulugan ng Vote by Mail sa county ng Los Angeles, bisitahin ang lavote.net.

Maaari ka ring makipag-ugnay sa Tanggapan ng Klerk ng Lungsod/Opisyal ng mga Halalan  
ng Cerritos para sa karagdagang impormasyon sa Election2020@cerritos.us o sa pamamagitan  
ng pagtawag sa (562) 916-1248 sa mga regular na oras ng tanggapan. 

Para sa impormasyon tungkol sa Panukala C, tingnan, bisitahin ang cerritos.us o tumawag sa (562) 916-1279.


