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Kumprehensibong Buod 
Ang Plano sa Pangangasiwa sa Halalan (Election Administration Plan o EAP) ng 2019 ang 

nagbigay ng pundasyon at gumagabay na balangkas upang maipatupad ang modelo ng 

pagboto sa Sentro ng Pagboto sa Orange County noong 2020. Ang 2020 ay isang 

natatangi at makasaysayang siklo ng halalan dahil nagdulot ang COVID-19 ng mga hindi 

pangkaraniwang pagsubok para sa mga tagapangasiwa ng halalan at sa panahong ito 

naitala ang pinakamaraming lumahok na botante sa pangunahin at pangkalahatang 

halalan noong 2020.   

Pagkatapos maisapinal ang EAP, gumawa ang OCROV ng kumprehensibong Plano sa 

Pagbibigay-kaalaman at Pag-abot sa Botante (Voter Education and Outreach Plan o 

VEOP) na may iba't ibang layunin tulad ng pagpapalawak sa aming presensya sa social 

media, pagkakaroon ng kooperasyon sa mga mataas na paaralan at institusyon ng mas 

mataas na edukasyon, at pakikipagtulungan sa mga inihalal na opisyal at ahensya ng 

gobyerno. Ang plano ay nakatulong sa OCROV na matupad ang layunin nitong ipaalam 

sa 1.8 milyong botante ng Orange County ang tungkol sa mga paparating na 

pagbabago para sa pangunahing halalan at pinahusay nito ang mga plano nito sa 

marketing at pag-abot na maipaalam sa mga botante ang tungkol sa mga ligtas at secure 

na opsyon para sa pangkalahatang halalan habang may pandemya ng COVID-19. 

Inaamyendahan ang EAP ng 2021 upang masalamin ang mga operasyon sa halalan 

pagkatapos magsagawa ng ilang malaki at maliit na halalan sa ilalim ng modelong Sentro 

ng Pagboto sa Orange County. Gayunpaman, posibleng baguhin ang mga operasyon 

upang makasunod sa mga bagong batas at regulasyon na kasalukuyang nakabinbin sa 

lehislatura ng Estado. 

Habang nagpapatuloy ang Orange County na magpatakbo ng mga halalan sa ilalim ng 

modelong Sentro ng Pagboto, ako at ang aking mga tauhan ay nanatiling nakatuon sa 

aming layuning magbigay ng mga serbisyo sa halalan para sa mga mamamayan ng 

Orange County upang matiyak ang pagkakaroon ng pantay na access sa proseso ng 

halalan, maprotektahan ang integridad ng mga boto, at makapagpanatili ng tapat, 

tumpak, at patas na proseso. 

 

 

 

Neal Kelley 

Tagapagrehistro ng Mga Botante 

Orange County, CA  
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Mga Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo 
§4005(a)(8)(A) 

Ang pagpapatupad ng Batas sa Pasya ng Botante (Voter's Choice Act o VCA) sa 

Orange County ay nag-aatas na makatanggap ng balota ng pagboto sa pamamagitan 

ng koreo (vote-by-mail o VBM) ang bawat isa sa 1.8 milyong rehistradong botante nito. 

Nagagawa ng Orange County na pangasiwaan ang pagdami ng pagpi-print, 

pagpapadala, at pagpoproseso ng mga balota ng VBM dahil sa obligasyong ito. 

Sinusuportahan ng pag-aatas ang kasalukuyang gawi ng botante at mga inaasahang 

trend na isinaalang-alang na ng Tagapagrehistro ng Mga Botante ng Orange County 

(Orange County Registrar of Voters o OCROV); ang paglipat sa hybrid na pagboto sa 

pamamagitan ng koreo at pagboto sa personal ay resulta ng pagpapahusay sa mga 

umiiral nang operasyon. 

Background 
Sa Pangkalahatang Halalan noong Nobyembre 2018, nag-isyu ang OCROV ng mahigit 

1.1 milyong balota ng VBM sa mga botante na partikular na humiling na matanggap 

ang kanilang mga balota sa pamamagitan ng koreo. Ang bilang ng mga botanteng 

humihiling na makatanggap ng mga balota sa pamamagitan ng koreo ay tuloy-tuloy na 

dumarami mula noong 2002, hanggang sa 1.1 milyong balota bago ipinatupad ng 

Orange County ang VCA, o tinatayang 69% ng kabuuang bilang ng mga rehistradong 

botante. Dahil sa pagdami ng mga humihiling ng VBM, kinailangan naming palakihin 

ang aming kapasidad na magpadala at magproseso ng mga balota. Ang pinalaking 

kapasidad na ito, na naipatupad na, ay nagbigay-daan sa pagpoproseso ng mga balota 

ng VBM para sa lahat ng botante sa Orange County noong 2020. Sa Pangunahing 

Halalan noong Marso 2020, na ginanap bago nagkaroon ng anumang paghihigpit 

kaugnay ng COVID-19, 79% ng mga botante ang nagsauli ng balota ng VBM, habang 

ang natitirang 21% ay bumoto sa personal sa isang Sentro ng Pagboto. Sa 

Pangkalahatang Halalan noong Nobyembre 2020, 81% ng mga botante ang nagsauli 

ng balota ng VBM habang ang natitirang 19% ay bumoto sa personal sa isang Sentro 

ng Pagboto. Sa lahat ng paraan ng pagsasauli ng balota na ginamit sa Pampangulong 

Halalan noong Nobyemre 2020, ang mga kahong hulugan ng balota ang naging 

pinakapopular na opsyon, kung saan 581,433 botante ang nagsauli ng kanilang balota 

gamit ang kahong hulugan ng balota. 
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Pagpi-print ng Balota 
Hindi tulad ng karamihan ng mga county sa California, nagpi-print ang Orange County 
ng mga balota nang in-house para sa lahat ng botante. Kasalukuyang pini-print ang 
mga balota sa isang high-speed, inkjet, web-press na printer. Ang pangkomersyong 
makabagong printer ay nakakagawa ng mga de-kalidad na larawan sa bilis na 250 
talampakan bawat minuto, na nagbibigay-daan para sa pinabilis na pag-print ng 1.8 
milyong balota sa loob ng maikling panahon. 

Paghahanda ng Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo 
Ang OCROV ay kasalukuyang nagpapatakbo ng sarili nitong kagamitan para sa 
pagpapasok ng mail, kung saan ipinapasok nito ang wastong balota, mga tagubilin, at 
return envelope sa pakete ng VBM na ipapadala sa mga botante. Sabay rin nitong pini-
print ang address at kinakailangang impormasyon ng botante sa papalabas na 
envelope at return envelope para sa botante. Nakakapagpasok ang teknolohiyang ito 
ng humigit-kumulang 10,000 balota bawat oras, na nagbibigay-daan sa aming opisina 
na ihanda ang lahat ng 1.8 milyong balota sa loob ng tinatantiyang panahon na tatlong 

linggo. 

Pagpoproseso sa Mga Isinauling Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo 
Ang OCROV ay kasalukuyang nagpapatakbo ng sarili nitong high-speed na kagamitan 
para sa pagbubukod-bukod ng mail na ginagamit upang magproseso ng mga 
isinauling balota. Kumukuha ang kagamitang ito ng larawan ng bawat isinauling 
envelope, at sinusubaybayan nito kung naisauli ang balota. Ang mga larawan ng mga 
isinauling envelope ay ginagamit ng tauhan upang makapagsagawa ng paghahambing 
ng lagda ng mga balota at matukoy kung tumutugma ang lagda. Nakakapagproseso 
ang teknolohiyang ito ng hanggang 45,000 piraso bawat oras, at ang tauhang 
tumitingin ng mga lagda ay nakakapagsuri ng humigit-kumulang 10,000 lagda bawat 
oras. Dahil sa bilis ng kagamitan sa pagbubukod-bukod ng mail, at pag-integrate nito 
sa proseso ng pagsusuri sa lagda, nagawa ng OCROV na pangasiwaan nang maayos 
ang lumaking bilang ng mga naisauling balota ng VBM. 

Pagbibilang sa Mga Naisauling Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo 
Pinalitan ng opisina ang system ng pagboto nito noong 2020 at pinalaki nito ang 
kapasidad upang ma-scan ang malaking bilang ng mga naisauling balota ng VBM. Para 
sa Pangkalahatang Halalan noong Nobyembre 2020, nagawa ng OCROV na 
matanggap ang lahat ng balota bago ang Araw ng Halalan, ma-scan, at maisama sa 
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bilang sa Gabi ng Halalan. Ang mga natitirang balota, kung saan ang karamihan ng 
mga ito ay natanggap pagkatapos ng araw ng halalan, ay na-scan sa system ng 
pagboto bago ang Nobyembre 9. 

Pagsubaybay sa Mga Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo 
Dahil sa pagdami sa paggamit ng mga balota ng VBM, kinailangang palakihin ang 
kapasidad sa pagbibigay ng serbisyo sa mga botante. Idinagdag ng opisina ang 
kakayahan para sa mga botante na masubaybayan ang katayuan ng kanilang balota 
online sa pamamagitan ng na-customize na internal na solusyon na tinatawag na OC 
Ballot Express. Sinusubaybayan ang mga balota ng VBM gamit ang isang barcode ng 
United States Postal Service habang ipinapadala at isinasauli ang mga ito sa opisina. 
Sinusubaybayan din ang mga ito kung inihulog ang mga ito sa isang Sentro ng 
Pagboto o sa kahong hulugan ng balota. Magagawa ng mga botante na pumunta sa 
website at tingnan ang katayuan ng kanilang mga balota habang ipinapadala at 
isinasauli ang mga ito sa aming opisina. Makikita rin nila kung naberipika at nabilang na 
ang kanilang mga balota. Ang kamakailang naidagdag na kakahayang ito sa 
pagsubaybay ng balota ay nagbigay ng datos upang pinakamahusay na matugunan 
ang pinalaking kapasidad sa pagbibigay ng serbisyo na kinakailangan dahil sa 
karagdagang pagpoproseso sa VBM. Pangkalahatan itong ginamit sa Pangunahin at 
Pangkalahatang Halalan noong 2020 at naging mahalagang bahagi ito sa pagbibigay 
ng kumpiyansa sa mga botante na nagsauli ng kanilang mga balota sa pamamagitan 
ng koreo o paghulog ng mga ito sa isang kahong hulugan ng balota o lokasyon ng 
Sentro ng Pagboto. 
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Mga Lokasyon ng Sentro ng Pagboto at Kahong Hulugan ng 
Balota 
§4005(a)(10)(B)

Nagtataguyod ang VCA ng detalyadong mga pamantayan at formula para sa 
paglalagay at lokasyon ng Mga Sentro ng Pagboto at mga kahong hulugan ng balota.  
Itinatakda ang mga lokasyon ng Mga Sentro ng Pagboto at kahong hulugan ng balota 
batay sa mga partikular na pagsasaalang-alang at kinakailangan na inilalarawan sa 
ibaba: 

• Lapit sa pampublikong transportasyon 
• Lapit sa mga komunidad na dating may mababang bilang ng paggamit sa 

pagboto sa pamamagitan ng koreo 
• Lapit sa mga sentro ng populasyon 
• Lapit sa mga komunidad na may wikang ginagamit ng minorya 
• Lapit sa mga botanteng may mga kapansanan 
• Lapit sa mga komunidad na may mabababang rate ng sambahayan na 

nagmamay-ari ng sasakyan 
• Lapit sa mga komunidad na may mababang kita 
• Lapit sa mga komunidad ng mga kwalipikadong botante na hindi rehistradong 

bumoto at maaaring mangailangan ng access sa pagpaparehistro ng botante sa 
mismong araw ng halalan 

• Lapit sa mga populasyon sa malayong lokasyon 
• Access sa madaling mapupuntahan at libreng paradahan 
• Layo at tagal na kailangang ibiyahe ng botante sakay ng kotse o pampublikong 

transportasyon 
• Pangangailangan para sa mga alternatibong paraan para sa mga botanteng may 

mga kapansanan na hindi makakagamit ng mga balota ng pagboto sa 
pamamagitan ng koreo upang makapagpatala ng balota 

• Mga pattern ng trapiko 
• Mga pampubliko o pribadong unibersidad at campus 

Formula at Mga Pagsasaalang-alang ng Sentro ng Pagboto 
§4005(a)(10)(l)(vi)(l) 
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Gumawa ang VCA ng formula para sa pagtukoy sa bilang ng Mga Sentro ng Pagboto 

batay sa bilang ng mga rehistradong botante.  Dapat maglaan ang mga county ng 

isang Sentro ng Pagboto na bukas nang 11 araw para sa bawat 50,000 rehistradong 

botante at isang Sentro ng Pagboto na bukas nang 4 na araw para sa bawat 10,000 

rehistradong botante. Nakabatay ang formula ng VCA na nagtatakda sa minimum na 

bilang ng mga Sentro ng Pagboto sa mga kabuuang nakarehistrong botante sa 88 

araw bago ang Araw ng Halalan.  

Para sa Pangunahing Halalan noong Marso 2020, kinailangan ng OCROV na maglaan 

ng 32 Sentro ng Pagboto na bukas nang 11 araw, kabilang ang Araw ng Halalan, at 

161 Sentro ng Pagboto na bukas nang 4 na araw, kabilang ang Araw ng Halalan. Nang 

matapos ang halalan, nakapagpatakbo ang Orange County ng 38 Sentro ng Pagboto 

na bukas nang 11 araw, kabilang ang Araw ng Halalan, at 189 na Sentro ng Pagboto na 

bukas nang 4 na araw, kabilang ang Araw ng Halalan. Dahil sa pagpaparami sa bilang 

ng Mga Sentro ng Pagboto, nakapaglagay ng mga karagdagang Sentro ng Pagboto sa 

malalayong komunidad tulad ng Silverado at Trabuco Canyon.  

Unti-unting nagbukas ang Mga Sentro ng Pagboto, at dumami ang mga Sentro ng 

Pagboto na napapatakbo habang papalapit ang Araw ng Halalan.  Ganap na 

tumatakbo ang lahat ng Sentro ng Pagboto sa huling apat na araw ng pagboto, 

kabilang ang Araw ng Halalan. Bukod pa rito, sa unang pitong araw ng pagboto, 8 

a.m. hanggang 5 p.m. ang mga oras ng pagpapatakbo sa Sentro ng Pagboto, at mas 

humahaba ang oras ng pagpapatakbo nito habang papalapit ang Araw ng Halalan. 

Minimum na Mga Kinakailangan sa Sentro ng Pagboto 

Tinutukoy at sinusuri ng OCROV ang daan-daang posibleng pasilidad upang matiyak 

na ang mga lokasyon ay naipuwesto sa iba't ibang bahagi ng Orange County sa 

paraang mas nakakapagbigay ang mga ito ng access at ginhawa para sa lahat ng 

botante. 

Sa pagsisikap na pagandahin ang kalidad ng Mga Sentro ng Pagboto, nagpatupad ang 

OCROV ng mga minimum na kinakailangan na higit pa sa mga kinakailangang 

nakasaad sa batas. Ang pagpili ng Mga Sentro ng Pagboto ay nakabatay sa pagiging 

accessible sa mga botanteng may mga kapansanan at pangangailangan sa wika, laki ng 

silid para sa pagboto, pagiging nagagamit ng pasilidad, at feedback ng publiko. 

Ginagamit ng OCROV ang datos ng botante, datos ng populasyon, at iba pang 
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pamantayan upang mapili ang mga pinakanaaangkop na lokasyon ng Mga Sentro ng 

Pagboto.  

Modelo ng Pagiging Naaangkop para sa Pagpili ng Lokasyon ng Sentro ng Pagboto  

Iniaatas ng VCA sa mga county na isaalang-alang ang labing-apat na pamantayan 

kapag gumagawa ng Mga Sentro ng Pagboto.  Gumawa ang tauhan ng OCROV ng 

Modelo ng Pagiging Naaangkop ng Sentro ng Pagboto, na ipinagsasama-sama ang 

mga pinakabagong magagamit na geospatial at demograpikong datos, upang 

maisaalang-alang ang lahat ng kinakailangang pamantayan.  Gumagamit ang Modelo 

ng Pagiging Naaangkop ng Sentro ng Pagboto ng interactive na tool sa pagmamapa 

na nagbibigay-daan sa user na maghanap at sumuri ng anumang iminumungkahing 

lokasyon ayon sa lahat ng kinakailangang pamantayan (tingnan ang Tool sa 

Pagmamapa sa Sentro ng Pagboto at Kahong Hulugan ng Balota sa pahina 12).  

Bagama't ang Modelo ng Pagiging Naaangkop ng Sentro ng Pagboto ay nagbibigay 

ng mabilis at epektibong paraan upang masuri ang mga iminumungkahing lokasyon 

ayon sa mga kinakailangang pamantayan, hindi nito awtomatikong tinutukoy kung saan 

isasapinal ang mga lokasyon ng Sentro ng Pagboto. Dapat ding isaalang-alang ng 

OCROV ang iba pang mga kinakailangan gaya ng pangkalahatang pagiging accessible 

at pagiging nagagamit ng pasilidad. 

Matrix ng Pagsusuri sa Sentro ng Pagboto 
Bukod pa sa pagsasaalang-alang sa mga kinakailangang pamantayan, gumagamit ng 

Matrix ng Pagsusuri sa Sentro ng Pagboto upang maisaalang-alang ang marami pang 

elemento sa pagpili ng lokasyon, na bagama't hindi iniaatas ng batas, nakakaapekto 

ang mga ito sa proseso ng pagpili sa lokasyon ng Sentro ng Pagboto.  Ilan sa mga 

halimbawa ng mga elementong ito sa pagpili ng lokasyon ay ang pagkakaroon ng 

mapaparadahan, laki ng silid para sa pagboto, pagkakaroon ng sapat na ilaw sa loob at 

labas, at ang heograpikong lugar ng iminumungkahing lokasyon.  

Ang lahat ng posibleng Sentro ng Pagboto ay binibigyan ng score para sa lahat ng 

paunang tinukoy na elemento sa pagpili ng lokasyon.  Ang makukuhang score ay 

ginagamit upang matukoy kung gaano posibleng maging naaangkop o hindi 

naaangkop ang isang pasilidad na magsilbing Sentro ng Pagboto.  
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Proseso ng Pag-recruit sa Pasilidad ng Sentro ng Pagboto 

Nagsisimula ang proseso ng pag-recruit sa Sentro ng Pagboto sa pagsusuri sa mga 

dating lokasyon ng pagboto mula sa mga nakaraang halalan. Dagdag pa rito, ang 

bawat lungsod ay pinag-aaralan gamit ang mga pag-aatas ng VCA at datos ng 

populasyon upang matiyak ang makatuwirang distribusyon ng Mga Sentro ng Pagboto 

sa buong county. Sa unang bahagi ng pag-recruit, nakikipagtulungan ang OCROV sa 

mga kasosyo sa lungsod at mga pampublikong ahensiya upang matukoy ang lahat ng 

magagamit na pasilidad. 

Pagkatapos ng unang yugto ng pagsusuri at pag-aaral, gumagawa ng pangunahing 

listahan ng mga katanggap-tanggap na lokasyon ng Sentro ng Pagboto. Sinusuri at 

pinag-aaral ang bawat lokasyon upang malaman kung natutugunan ng mga ito ang 

mga ipinapatupad na minimum na kinakailangan sa Sentro ng Pagboto. Inaalis sa 

proseso ng pag-recruit ang mga lokasyong hindi nakakatugon sa mga minimum na 

kinakailangan. Ang mga halimbawa ng mga lokasyong hindi makakapaglaan ng lugar 

para sa mga operasyon ng Sentro ng Pagboto ay ang mga pribadong tirahan at mga 

lokasyong may mas maliit na magagamit na espasyo para sa pagboto. Ang mga 

pasilidad na nakakatugon sa minimum na kinakailangan ay magpapatuloy sa susunod 

na antas ng pagsusuri sa proseso ng pag-recruit. 

Listahan ng Mga Posibleng Sentro ng Pagboto Kabilang ang Mga Araw at Oras ng 

Operasyon 

§4005(a)(10)(l)(vi)(III), §4005(a)(10)(l)(vi)(VI) 

Pinipili ang mga lokasyon ng Sentro ng Pagboto nang may pagsasaalang-alang sa 

feedback ng publiko at mga hinihingi ng batas. Ang pinal na listahan ng mga napiling 

Sentro ng Pagboto ay kasama sa Patnubay na Impormasyon para sa Botante (Voter 

Information Guide o VIG) at available ito sa website ng OCROV, sa ocvote.com.  

Simula sampung araw bago ang Araw ng Halalan, bukas ang mga piling Sentro ng 

Pagboto sa regular na mga oras ng negosyo, 8:00 a.m. hanggang 5:00 p.m. Bukas ang 

lahat ng Sentro ng Pagboto nang 8:00 a.m. hanggang 8:00 p.m. sa huling ilang araw 

ng pagboto, at nang 7:00 a.m. hanggang 8:00 p.m. sa Araw ng Halalan. Tingnan ang 

pahina 81 sa Mga Appendix para sa sampol ng Listahan ng Mga Lokasyon na Bukas 

nang 11 Araw at 4 na Araw. Sa bawat halalan, Magpa-publish ang OCROV ng listahan 

ng Mga Sentro ng Pagboto sa ocvote.com/votecenter. 
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Layout ng Sentro ng Pagboto 
§4005(a)(10)(l)(vi)(XI) 

Ang lahat ng Sentro ng Pagboto ay may maraming istasyon ng elektronikong pag-
check in na nagbibigay-daan sa tauhan ng Sentro ng Pagboto na maberipika ang 
pagkakakilanlan ng botante sa mabilis at walang kahirap-hirap na paraan. Sa Mga 
Sentro ng Pagboto, nagagawa ng botante na: 

• Bumoto sa personal o maghulog ng balota ng pagboto sa pamamagitan ng 
koreo;  

• Gumamit ng madaling magamit na device para sa pagmamarka ng balota na 
nagbibigay-daan sa mga botanteng may kapansanan na makaboto nang 
mag-isa;  

• Makakuha ng kapalit na balota; 
• Makakuha ng tulong sa wika; at 
• Magparehistro para makaboto o mag-update ng impormasyon ng 

pagpaparehistro. 

Gumagawa ang OCROV ng natatanging 2D at 3D scaled na layout para sa bawat 
Sentro ng Pagboto upang matiyak na ang lahat ng kagamitan sa pagboto ay 
ipinuwesto sa paraang nagagawa ng botante na markahan ang kanyang balota nang 
mag-isa at pribado.  Dapat ay sensitibo ang mga layout sa mga pangangailangan ng 
botante kaugnay sa pagiging accessible at binabago ang mga ito upang maiangkop sa 
iba't ibang hugis at laki ng silid ng bawat lokasyon.  Depende sa iba't ibang detalyeng 
natatangi sa bawat Sentro ng Pagboto, mag-iiba-iba ang bilang ng mga istasyon ng 
pag-check in at mga device para sa pagmamarka ng balota. (tingnan ang pahina 78 ng 
Mga Appendix para sa halimbawang layout). 

Ipinagsasama ng bawat layout ng Sentro ng Pagboto ang tatlong istasyon: 

• Istasyon ng Pag-check In: Magagawa ng mga botanteng magparehistro para 
makaboto, makatanggap ng kapalit na balota, ihulog ang balota ng pagboto sa 
pamamagitan ng koreo, at humiling ng tulong  

• Istasyon ng Pagboto: Minamarkahan ng mga botante ang kanilang mga napili 
nang pribado at mag-isa sa isang secure na booth ng pagboto o sa isang device 
para sa pagmamarka ng balota 
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• Istasyon ng Pag-scan: Idinedeposito ng mga botante ang kanilang balota sa 
isang secure na istasyon ng pag-scan at natatanggap nila ang kanilang sticker na 

“Bumoto Ako” 
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Bilang ng Mga Empleyado sa Sentro ng Pagboto 
§4005(a)(10)(l)(vi)(IX) 

Ang tinatantiyang pangangailangan para sa mga empleyado sa Sentro ng Pagboto ay 

nakabatay sa bilang ng Mga Sentro ng Pagboto na bukas nang 11 araw at 4 na araw, 

ang bilang ng mga istasyon ng pag-check in na nauugnay sa inaasahang kapasidad ng 

Sentro ng Pagboto. Ang tantiya ng bilang ng mga kinakailangang empleyado sa 

Sentro ng Pagboto ay kinakalkula batay sa average na pitong tauhan na kinakailangan 

saanmang Sentro ng Pagboto at isang lead bawat lokasyon.  Ang ilang lokasyon na 

kinikilala bilang mga lokasyon ng Drive-Thru ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo ay 

nangangailangan ng karagdagang 2-3 tauhan upang masuportahan ang mga 

operasyon.  Ang average ay nagsasaalang-alang na posibleng may pagkakaiba sa 

bilang ng mga kinakailangang tauhan saanmang partikular na Sentro ng Pagboto. 

Uri ng Sentro ng 

Pagboto 

Uri ng Rilyebo  Tinatantiyang 

Pangangailangan Ayon sa 

Rilyebo 

11 Araw Buong Rilyebo 38 x 5 =  190 

    

4 na Araw Buong Rilyebo 150 x 3 = 450 

    

11 Araw Hindi Buong 

Rilyebo 

38 x 4 =  152 

    

4 na Araw Hindi Buong 

Rilyebo 

150 x 8 = 1,200 

Kabuuang 

Tinatantiyang 

Pangangailangan   1,992 
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Formula ng Kahong Hulugan ng Balota at Mga Pagsasaalang-alang 
§4005(a)(10)(l)(vi)(II) 

Iniaatas ng VCA sa mga county na maglaan ng kahit isang lokasyon ng kahong hulugan 
ng balota man lang para sa bawat 15,000 rehistradong botante. Ang datos ng 
pagpaparehistro ng botante ay sinusuri upang matukoy ang tinatantiyang bilang ng 
mga kahong hulugan ng balota na kinakailangan sa bawat lungsod at mga hindi 
kasamang lugar. Naglagay ang OCROV ng 116 na kahong hulugan ng balota sa buong 
Orange County. 

Isinasaalang-alang at sinusuri ang minimum na mga pamantayan kapag nagsasaliksik 
ng anumang mga posibleng lokasyon ng kahong hulugan ng balota. Isinasaalang-alang 
muna ang mga lugar ng kahong hulugan ng balota na pinakamahusay na nagbibigay 
sa mga botante ng mga karagdagang opsyon na secure at maginhawang ihulog ang 
kanilang mga balota. Kapag pumipili ng mga lokasyon para sa kahong hulugan ng 
balota, pinagsisikapang tumukoy ng mga lokasyong may nagre-record na camera na 
panseguridad. 

Minimum na Mga Kinakailangan sa Kahong Hulugan ng Balota 
§4005(a)(10)(l)(vi)(VI) 

Bukod pa sa minimum na mga kinakailangan ng VCA, nagbibigay ang Kalihim ng 
Estado (Secretary of State o SOS) ng California ng mga karagdagang regulasyon tulad 
ng mga kinakailangan sa pagiging accessible at wika. Idinisenyo ang mga kahong 
hulugan ng balota na maglaan ng nakasaling wikang ginagamit para sa batas na 
kasama sa graphics ng kahong hulugan ng balota. Kasama sa maaaring isaalang-alang 
sa hinaharap ang posibilidad ng paglalagay ng mga karagdagang feature upang 
masuportahan ang mga botanteng may mga kapansanan, tulad ng nilalaman na nasa 
anyong braile o tactile na tanda para sa direksyon, at makikipagtulungan ang OCROV 
sa mga kasosyong komunidad ng kapansanan upang magsaliksik ng pinakamahuhusay 
na kagawian para sa pagsasaalang-alang sa hinaharap. Ang kakayahang 
maisakatuparan ng posibleng lokasyon ay nakadepende rin sa pagtugon sa minimum 

na mga kinakailangan sa pagiging accessible alinsunod sa detalyadong pagsusuri. 

Ang lahat ng kahong hulugan ng balota na inilagay sa buong county ay bukas sa 
publiko nang 24 na oras sa isang oras, 7 araw sa isang linggo simula 29 na araw bago 
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ang araw ng halalan. Idinisenyo ang mga kahong hulugan ng balota na magamit sa 

labas, sa mga pampublikong lokasyong may mga nakatakdang pampigil na mga 

hakbang na panseguridad tulad ng coating laban sa bandalismo, mga mekanismong 

pang-apula ng apoy, at mga secure na bag para sa pangongolekta ng balota na may 

custom na disenyo. 

Modelo ng Pagiging Naaangkop ng Kahong Hulugan ng Balota  

Gumawa ang OCROV ng Modelo ng Pagiging Naaangkop ng Kahong Hulugan ng 

Balota, na ipinagsasama-sama ang mga pinakabagong magagamit na geospatial at 

demograpikong datos, upang maisaalang-alang ang lahat ng kinakailangang 

pamantayan.  Ang Modelo ng Pagiging Naaangkop ng Kahong Hulugan ng Balota ay 

isang interactive na tool sa pagmamapa na nagbibigay-daan sa user na maghanap at 

sumuri ng anumang iminumungkahing lokasyon ayon sa lahat ng kinakailangang 

pamantayan at partikular na regulasyon (tingnan ang Tool sa Pagmamapa sa Sentro ng 

Pagboto at Kahong Hulugan ng Balota sa pahina 12).  

Bagama't ang Modelo ng Pagiging Naaangkop ng Kahong Hulugan ng Balota ay 

nagbibigay ng mabilis at epektibong paraan upang masuri ang mga iminumungkahing 

lokasyon ayon sa mga kinakailangang pamantayan, hindi nito awtomatikong tinutukoy 

kung saan inilalagay ang mga lokasyon ng kahong hulugan ng balota. 

Matrix ng Pagsusuri sa Kahong Hulugan ng Balota 
Bukod pa sa pagsasaalang-alang sa mga kinakailangang pamantayan, gumagamit ng 

Matrix ng Pagsusuri sa Kahong Hulugan ng Balota upang maisaalang-alang ang 

marami sa iba pang elemento sa pagpili ng lokasyon, na bagama't hindi iniaatas ng 

batas, nakakaapekto ang mga ito sa proseso ng pagpili sa lokasyon.  Ilan sa mga 

halimbawa ng mga elementong ito sa pagpili ng lokasyon ay ang pagkakaroon ng 

camera na panseguridad sa lugar, mga panandalian/pansamantalang paradahan para 

sa team na nangongolekta ng balota, at sapat na ilaw sa iminumungkahing lokasyon. 

Proseso ng Pag-recruit sa Lokasyon ng Kahong Hulugan ng Balota 

Gumawa ng nagbibigay-impormasyon na pakete ng marketing na may kasamang liham 

mula sa Tagapagrehistro ng Mga Botante na si Neal Kelley at isang nagbibigay-

impormasyon na pulyeto ng kahong hulugan ng balota tungkol sa mga detalye, 

inaasahan, at madalas itanong. Ginagamit ang pakete para makaabot sa mga 

posibleng lokasyon upang makapagbigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa 
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proseso ng kahong hulugan ng balota. Ang pakete ay may kasamang kasunduan sa 
kahong hulugan ng balota nang sa gayon ay magkaroon ang lahat ng panig ng 
malinaw na pag-unawa tungkol sa mga tungkulin at obligasyon.  

Sinuri ang mga dating lugar ng botohan upang matukoy kung ang lokasyon ay kayang 
sumuporta ng kahong hulugan ng balota sa lugar. Kasabay sa paghahanap ng mga 
posibleng mapagpipiliang lokasyon ng Sentro ng Pagboto, tumukoy ng iba't ibang 
lokasyon ng kahong hulugan ng balota na nagbibigay sa mga botante ng mga 
karagdagang opsyon sa pagsasauli ng balota. Bukod pa rito, ang mga lokasyon sa 
lungsod, lokasyon sa county, at aklatan, at iba pang lokasyon na magagamit ng publiko 
ay nasuri at napag-aralan na bilang mga posibleng lokasyon ng kahong hulugan ng 
balota. Nakipagtulungan ang OCROV sa maraming kilalang sentro ng pamilihan ng 
retail at may-ari ng pribadong ari-arian upang mag-install ng mga kahong hulugan ng 
balota.  

Sumasailalim sa pagsusuri sa lokasyon ang bawat posibleng lokasyon ng kahong 
hulugan ng balota upang matukoy ang pagiging naaangkop at pagiging accessible. 
Kapag napagpasyahan nang magagamit ang lokasyon para sa kahong hulugan ng 
balota, nakikipagtulungan ang tauhan ng OCROV sa nangungupahan sa lokasyon, 
kumpanya ng pamamahala ng ari-arian, at/o may-ari ng ari-arian para sa mga huling 
pagpapasya tungkol sa paglalagay ng kahong hulugan ng balota sa lokasyon. Ang 
lahat ng kasalukuyang lokasyon ng kahong hulugan ng balota ay tuloy-tuloy na pinag-
aaralan at sinusuri upang matukoy ang pagiging naaangkop, kung gaano katagal 
magagamit ang mga ito, at ang inaasahang pag-unlad sa ilang partikular na 
komunidad. 

Listahan ng Mga Posibleng Kahong Hulugan ng Balota Kabilang ang Mga Araw at Oras 
ng Operasyon 
§4005(a)(10)(l)(vi)(IV), §4005(a)(10)(l)(vi)(VII) 

Ang OCROV ay kasalukuyang may 116 na kahong hulugan ng balota na nakalagay sa 
buong county at gumagamit ito ng datos, mga mapa, at mga trend para sa anumang 
posibleng pagdaragdag o paglilipat ng lokasyon sa hinaharap.  Pinipili ang mga 
lokasyon ng kahong hulugan ng balota nang may pagsasaalang-alang sa feedback ng 
publiko at mga hinihingi ng batas. Bukas ang lahat ng kahong hulugan ng balota sa 
loob ng 30 araw, kabilang ang Araw ng Halalan, at makakapaghulog ng balota sa mga 
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ito nang 24 na oras bawat araw, 7 araw bawat linggo hanggang 8:00 p.m. sa Araw ng 

Halalan. Tingnan ang pahina 86 sa Mga Appendix para sa Listahan ng Mga Lokasyon 

ng nakalagay na Kahong Hulugan ng Balota. Kasama ang huling listahan ng mga 

nakalagay na kahong hulugan ng balota sa VIG at ina-update ito sa website ng OCROV 

sa ocvote.com/votecenter. 

Tool sa Pagmamapa sa Sentro ng Pagboto at Kahong Hulugan ng Balota 

Upang makatulong sa pagpili ng mga lokasyon para sa Mga Sentro ng Pagboto at mga 

kahong hulugan ng balota, gumawa ang dibisyong GIS ng ahensya ng modelo ng 

pagiging naaangkop at tool sa web mapping.  Gamit ang isang framework ng mga 

alituntunin na itinalaga ng VCA, mga pamantayang partikular sa datos na tinukoy ng 

tauhan ng OCROV, at teknolohiya ng System para sa Heograpikong Impormasyon 

(Geographic Information System o GIS), nakagawa ng modelo ng pagiging naaangkop 

upang mabigyan ng grado ang kaangkupan ng lahat ng lugar sa Orange County na 

mag-host ng mga lokasyon ng Sentro ng Pagboto at kahong hulugan ng balota.   

Upang magawa ito, gumawa ng grid array ng mga cell upang masaklaw ang buong 

County, at pagkatapos ay pinunan ang mga grid cell na ito ng spatial na datos na 

nauugnay sa mga pag-aatas na nakasaad sa VCA.  Nangalap ng datos mula sa iba't 

ibang pampublikong entidad at saklaw nito ang mga paksa tulad ng transportasyon, 

kapal ng populasyon, pagpaparehistro ng botante at mga pattern ng pagboto, mga 

kahilingan para sa tulong sa wika, mga kapansanan, at kita.  Sinuri ng tauhan ng 

OCROV ang lahat ng datos at mga kinakailangan at gumawa ito ng sistema ng 

pagraranggo upang maitakda ang mga priyoridad sa listahan ng mga pag-aatas ng 

VCA.  Pagkatapos matukoy ang mga priyoridad na pangangailangan, gumawa ng 

algorithm na ipinagsama-sama ang lahat ng datos at bumuo ng “score” para sa bawat 

grid cell sa County.  Ang kinalabasang “score” ay ginagamit bilang baseline upang 

matukoy ang priyoridad ng pangangailangan para sa mga lokasyon ng Mga Sentro ng 

Pagboto at mga kahong hulugan ng balota sa buong County.    

Upang higit pang makatulong sa proseso, gumawa ng interactive na tool sa web 

mapping upang maipakita ang mga layer ng datos na ginamit upang matugunan ang 

mga pag-aatas ng VCA, ang kinalabasang grid cell array kabilang ang “mga score” ng 

mga ito, at mga posibleng lokasyon ng Sentro ng Pagboto at Kahong Hulugan ng 

balota batay sa mga na-archive na lugar ng botohan, pampublikong imprastraktura, at 
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lokasyon ng komunidad.  Gamit ang tool, magagawang tuklasin ang kasalukuyang 

datos, magmungkahi ng mga bagong lokasyon, subaybayan ang proseso ng pagpili ng 

lokasyon, at mahusay na makapagpasya. 

Pamamaraan 

Gamit ang mga alituntunin ng VCA, mga pamantayang partikular sa datos na tinukoy 

ng tauhan ng OCROV, at teknolohiya ng GIS, gumawa ng modelo ng pagiging 

naaangkop upang mairepresenta ang kaangkupan sa pagtugon sa lahat ng iniatas na 

pamantayan ng lahat ng lugar sa County na mag-host ng mga lokasyon ng Sentro ng 

Pagboto at kahong hulugan ng balota. 

o Gumawa ng 500’ na grid array na naghahati sa County sa iba't ibang lugar na 

may magkakaparehong laki.  Tinukoy ang laki ng grid cell sa pamamagitan ng 

pagsusuri sa spatial na resolution ng magagamit na datos, kabuuang surface 

area ng county, at gustong antas ng granularity para sa pagsusuri ng tauhan ng 

OCROV. 

o I-overlay at pagsamahin sa grid sa spatial na paraan ang mga record ng 

pagpaparehistro ng botante, demograpikong datos, at datos ng imprastraktura 

upang makagawa ng naka-standardize na array ng datos. 

o Gumawa ng system para sa mga value ng datos sa bawat layer ng datos upang 

makapili ng paraan upang matukoy ang mataas, katamtaman, at mababang 

pagtugon sa mga pamantayan na magagamit bilang batayan sa pag-recruit sa 

pasilidad ng Sentro ng Pagboto.  

Form ng Suhestyon sa Pagpili ng Lokasyon sa Website 
Ang isa pang paraan kung paano pumipili ng mga susuriing lokasyon ng Sentro ng 

Pagboto at kahong hulugan ng balota ay sa pamamagitan ng feedback ng publiko na 

natatanggap sa pamamagitan ng online na Form ng Suhestyon sa Lokasyon sa website 

ng Sentro ng Pagboto sa ocvote.com/votecenter. Sa pamamagitan nito, nagagawa ng 

publiko na magbigay ng pangalan ng pasilidad, address, at dahilan para sa 

pagmumungkahi ng lokasyon. Patuloy na nagfa-follow up ang OCROV sa 

kumprehensibong feedback tungkol sa mga lokasyon ng Sentro ng Pagboto at kahong 

hulugan ng balota. 
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Mga Serbisyo para sa Mga Botanteng may Mga Kapansanan 
§4005(a)(10)(l)(vi)(X) 

Nakatuon ang Orange County sa pagbibigay sa mga botanteng may mga kapansanan 
ng karanasan sa secure, independiyente, at madaling mapupuntahang Sentro ng 
Pagboto.  Sinusuportahan ng OCROV ang mga botanteng may mga kapansanan sa 
pamamagitan ng: 

• Pagtiyak na natutugunan ng lahat ng napiling Sentro ng Pagboto ang mga 
kinakailangan sa pagiging accessible 

• Paggamit ng sistema ng pagboto na may kasalukuyang teknolohiyang 
sumusuporta sa pagiging accessible 

• Pagpapalawak sa kakayahang magpatala ng balota nang mag-isa mula sa bahay 
• Paglalaan ng virtual na pag-interpreta ng ASL sa bawat Sentro ng Pagboto 

Para makatulong na mapangasiwaan ang pagsusuri sa pagiging accessible ng bawat 
Sentro ng pagboto, ang Checklist para sa Pagiging Accessible ng Lugar ng Botohan ng 
Kalihim ng Estado ng California ay ginawang elektronikong tool sa pangangalap ng 
datos ng OCROV na magagamit sa mga mobile device habang nasa field.  Ginagamit 
ang Checklist para sa Pagiging Accessible ng Sentro ng Pagboto ng OCROV upang 
tumukoy at sumuri ng Mga Sentro ng Pagboto.  

Upang makasunod sa mga kinakailangan sa pagiging accessible, regular na sinusuri at 
ina-update ang Survey sa Pagiging Accessible ng Sentro ng Pagboto.  Kabilang sa 
pagsusuri ng Survey sa Pagiging Accessible ang malalim na pagsisiyasat sa mga 
daanan mula sa pampublikong transportasyon, paghahanap ng mga lokasyong may 
maximum na bilang ng mga madaling mapupuntahang paradahan, at mga tanong na 
tumutukoy sa mga uri ng mga curb ramp. 

Impormasyon para sa Mga Serbisyo para sa Mga Botanteng may Mga 

Kapansanan na kasama sa mga VIG at Mga Tagubilin para sa VBM  

§4005(a)(8)(B)(i)(IV) 

Kasama sa VIG ang impormasyon tungkol sa kung paano maaaring humiling ng tulong 
ang mga botanteng may mga kapansanan, numero ng telepono ng Hotline ng 
Pagboto ng Disability Rights California, impormasyon tungkol sa pagboto sa tabi ng 
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bangketa, at kung paano makipag-ugnayan sa OCROV para sa anumang 
pangkalahatang tanong. Dagdag pa rito, isinasaad sa VIG na ang isang botanteng 
hindi kayang markahan ang isang balota ay maaaring magsama ng hanggang 
dalawang indibidwal upang tumulong sa pagboto. Kasama rin sa VIG ang isang 
postcard na may bayad nang postage upang makahiling ang mga botante ng 
magagamit sa malayo na balota ng VBM. 

Ang mga tagubilin para sa VBM ay nagbibigay-impormasyon sa mga botante na 

maaaring humiling ng mga materyal sa halalan sa madaling magamit na format.  

Madaling Magamit na Impormasyong Naka-post sa Website 
§4005(a)(10)(l)(i)(IV), §4005(a)(8)(B)(ii) 

Nagbibigay ang website ng OCROV ng impormasyon sa lahat ng botante sa madaling 
magamit na format.  Pinagtuunan ng pansin ang disenyo ng website upang matiyak na 
ito ay responsive, compatible sa mga screen reader, at madaling ma-navigate.  

Ang website ay nagbibigay sa mga botante ng impormasyon na nauugnay sa proseso 
ng halalan, pagpaparehistro upang makaboto, batas sa VCA, at Plano sa Pangangasiwa 
sa Halalan (Election Administration Plan o EAP).  Ang website ay nagbibigay rin ng 
impormasyon tungkol sa mga serbisyong magagamit ng mga botante na may mga 
kapansanan, kabilang ang: 

• Pagiging accessible ng Sentro ng Pagboto at kahong hulugan ng balota 
• Mga device para sa pagmamarka ng balota 
• Pagboto sa tabi ng bangketa 
• Mga resource para sa mga botanteng may mga kapansanan 

• Paghiling ng magagamit sa malayo na balota ng VBM 

Kasama sa website ang impormasyon tungkol sa mga uri ng mga serbisyong 
magagamit ng mga botanteng may mga kapansanan, mga serbisyo na magagamit sa 
Mga Sentro ng Pagboto, at higit pa. Kasama rin dito ng listahan ng Mga Sentro ng 
Pagboto at mga kahong hulugan ng balota sa madaling magamit na format. 
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Paano makakahiling ng VBM, RAVBM, o Kapalit na Balota ang isang Botanteng 
May Mga Kapansanan 
§4005(a)(5), §4005(a)(10)(l)(ii) 

Sa paglipat sa Mga Sentro ng Pagboto, ang isang taong may kapansanan ay 
makakahiling ng VBM, RAVBM, o kapalit na balota sa pamamagitan ng website, email, 
tawag sa telepono, liham, o sa personal sa opisina ng OCROV. Bukod pa sa mga 
opsyong ito, magagawa rin ng mga botanteng humiling ng VBM o kapalit na balota sa 
personal saanmang Sentro ng Pagboto at ng RAVBM sa pamamagitan ng postcard na 
may bayad nang postage na kasama sa bawat VIG.

Magagamit sa Malayo na Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo 
§4005(a)(8)(B)(i)(IV) 

Ang mga rehistradong botanteng may mga kapansanan sa Orange County ay 
maaaring humiling ng nada-download na balota sa pamamagitan ng pagkonekta sa 
system ng Magagamit sa Malayo na Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo (Remote 
Accessible Vote-By-Mail o RAVBM).  Ang RAVBM ay nagbibigay sa mga botanteng 
may mga kapansanan ng kakayahang humiling ng balota ng VBM na ipapadala sa 
elektronikong paraan.  Ang elektronikong balota ay dina-download sa computer ng 
botante, minamarkahan gamit ang sariling pantulong na teknolohiya ng botante, at 
pagkatapos ay pini-print.  Pagkatapos ay maisasauli rin ang balotang ito sa parehong 
paraan gaya ng anumang balota ng VBM; sa pamamagitan ng koreo, na inilagay sa 
isang kahong hulugan ng balota; o saanmang Sentro ng Pagboto. Ang RAVBM portal 
ay magbibigay ng tagubilin sa mga botante na isauli ang nakumpletong balota ng 
RAVBM na nakalagay sa ibinigay na return envelope sa pakete ng VBM. Available din 
sa VIG ang mga tagubilin sa pagsasauli.  

Uri at Bilang ng Mga Madaling Magamit na Device para sa Pagmamarka ng 
Balota 
§4005(a)(2)(B), §4005(a)(4)(D), §4005(a)(10)(l)(vi)(X) 

Ang lahat ng Sentro ng Pagboto sa Orange County ay mayroon ng minimum na 
tatlong madaling magamit na device para sa pagmamarka ng balota na may opsyong 
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maparami ang bilang ng mga device depende sa laki ng silid para sa pagboto at mga 
pangangailangan ng botante.  

Maaaring markahan ng botante ang kanyang balota gamit ang touch screen na display, 
audio tactile na device, o kanyang sariling pantulong na teknolohiya. Ang mga 
madaling magamit na device para sa pagmamarka ng balota ay nagbibigay sa mga 
botanteng may mga kapansanan ng karanasan sa pagboto nang mag-isa. Isinasaayos 
ang mga device para sa pagmamarka ng balota upang magkaroon ang lahat ng 

botante ng oportunidad na pribado at mag-isang maipatala ang kanilang balota.  

Uri at Bilang ng Mga Makatuwirang Pagbabago sa Mga Sentro ng Pagboto 
§4005(a)(6)(D), §4005(a)(10)(l)(vi)(X) 

Maraming uri ng makatuwirang pagbabago na iniaalok sa loob ng Mga Sentro ng 
Pagboto. Nagtakda ng elektronikong pag-check in, minimum na pamantayan na 
tatlong madaling magamit na device para sa pagmamarka ng balota, at mga 
pagbabago sa istruktura upang suportahan ang mga botanteng may mga kapansanan. 

Sa pamamagitan ng elektronikong pag-check in, nagkaroon ang mga botanteng may 
mga kapansanan ng opsyong mag-check in nang mag-isa. Kasama sa mga feature ng 
pagiging accessible sa mga device para sa pagmamarka ng balota ang pagbabasa ng 
screen, pag-magnify, at mga naka-invert na kulay para sa mga botanteng may mga 
kapansanan sa paningin. May mga magnifier kapag hiniling at naglaan ng mga upuan 
sa mga istasyon ng pag-check in at sa mga madaling mapupuntahang unit ng pagboto 
kapag hiniling. Kung kailangan ng karagdagang tulong ng botante, may mga 
empleyado ng Sentro ng Pagboto na tutulong sa botante bilang biswal na gabay sa 
silid ng pagboto, o upang basahin ang anumang impormasyong posibleng hindi niya 
makita.  

Bukod pa sa mga hihilinging pagbabago, sinisiyasat ang pagiging accessible ng bawat 
Sentro ng Pagboto. Kung kinakailangan, maaaring maglagay ng mga threshold ramp 
sa mga pasilidad para sa mga maiikling hagdan upang makapasok sa mga silid, mga 
cone upang makita ang mga panganib, at mga mat upang matakpan ang mga sahig 
kung saan maaaring madulas. Hinihiling sa karamihan ng mga pasilidad na iwang 
nakabukas ang mga pinto ng mga silid para sa pagboto upang madaling makapasok sa 
mga ito. Paminsan-minsan, naglalaan sa isang pasilidad ng device para sa pagtawag 
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para sa balota na magagamit ng botante upang humiling na bumoto sa tabi ng 

bangketa nang hindi pumapasok sa Sentro ng Pagboto; dedepende ito sa topograpiya 

ng lokasyon. 

Walang Bayad na Linya ng Telepono para sa Botante 

§4005(a)(10)(l)(vii) 

Naglalaan sa publiko ng walang bayad na linya ng telepono para sa botante upang 

maidirekta ang mga botante sa mga feature ng pagiging accessible upang 

makapagtanong at makatanggap ng impormasyong nauugnay sa pagboto at halalan. 

Ang walang bayad na numero ng telepono ay isasaad sa website ng OCROV, mga 

pampublikong anunsyo ng serbisyo, at sa pag-abot ng media at direktang 

impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng botante, pati na rin sa VIG. 

Maaaring gamitin ng mga botanteng bingi, hindi gaanong makarinig, o pipi ang 

Serbisyo sa Pag-relay sa California (California Relay Service o CRS) sa pamamagitan ng 

pag-dial ng 711 upang magamit ang sistema ng telepono sa pamamagitan ng 

teleponong pang-text (TTY) o ibang mga device upang matawagan ang Walang Bayad 

na Linya ng Telepono para sa Botante ng OCROV. Sinusuportahan ng CRS ang mga 

sumusunod na paraan ng pakikipag-ugnayan: TTY, VCO, 2LVCO, HCO, STS, VASTS, 

ASCII, o Boses. 

Pakikipagkumperensya Gamit ang Video 

Naglalaan din ang OCROV sa lahat ng Sentro ng Pagboto ng tulong sa pag-interpreta 

ng American Sign Language sa pamamagitan ng pakikipagkumperensya gamit ang 

video.  
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Mga Serbisyo ng Tulong sa Wika 

Ang OCROV ay kinikilala sa buong bansa bilang nangungunang organisasyon sa 

pagbibigay sa mga botante ng mga kumprehensibo at inobatibong serbisyo ng tulong 

sa wika. Mula sa pagpapahanda sa mga nakatalagang tauhang may dalawang wika ng 

mga pagsasalin na naaangkop sa kultura at pagpapanatili ng kumprehensibong 

kalendaryo ng kaganapan, nakatuon ang OCROV sa pagbibigay ng maraming 

oportunidad para sa mga komunidad ng wika na matuto tungkol sa modelo ng 

pagboto ng Sentro ng Pagboto. 

Mga Nakasaling Sangguniang Balota at Card ng Tulong sa Wika 

§13400 

Alinsunod sa Kodigo ng Halalan sa California §14201, kinakailangang magbigay ang 

OCROV ng mga nakasaling sangguniang balota sa mga tina-target na presinto at ng 

card na nagsasaad na may mga nakasaling sangguniang balota sa mga tina-target na 

presinto.  

Tinutukoy ang mga tina-target na presinto, at ang mga kaukulang uri ng balota ay 

isinasalin ng isang nakakontratang vendor alinsunod sa mga pag-aatas sa ilalim ng 

§13307. Sa modelong Sentro ng Pagboto, may mga nakasaling sangguniang balota sa 

bawat Sentro ng Pagboto at nagbibigay ng mga kopya bilang sangguniang gabay para 

sa mga botanteng hihiling nito. Bukod pa sa pagtanggap ng nakasaling sangguniang 

balota sa Sentro ng Pagboto, makakahiling din ang mga botante ng nakasaling 

sangguniang balota sa pamamagitan ng telepono, koreo, o fax nang maaga nang 

hanggang 10 araw bago ang Araw ng Halalan.  

Nagbibigay ang Orange County ng ingklusibong card ng tulong sa wika, na inililista 

ang mga magagamit na nakasaling sangguniang balota pati na rin ang lahat ng 

magagamit na serbisyo sa wika sa Mga Sentro ng Pagboto. Inilarawan ng Asian 

Americans Advancing Justice – Los Angeles ang card ng tulong sa wika ng OCROV 

bilang “isang pinakamahusay na kagawian sa kung paano magbigay ng tanda para sa 

tulong sa wika para sa lahat ng county.”1 Sa kasalukuyan, mahahanap ang card sa 

1 Advancing Justice 2018 Poll Monitor Report OC (Pahina 11). Asian Americans Advancing Justice – Los 
Angeles. 
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Karatula ng Impormasyon Tungkol sa Pagboto na sadyang inilagay katabi ng mga 

poste nang sa gayon ay madaanan ng lahat ng botante ang karatula papunta sa pag-

check in upang makaboto. Tingnan ang pahina 62 sa Mga Appendix para sa 

halimbawang card ng tulong sa wika. 
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Mga Serbisyo ng Tulong sa Wika na kasama sa Mga VIG o mga tagubilin sa 

VBM at sa Website 

§4005(a)(8)(B) 

Inaabisuhan ang mga botante tungkol sa kanilang kakayahang humiling ng mga 

nakasaling materyal sa halalan at mga serbisyo ng tulong sa wika sa VIG at mga 

tagubilin sa VBM.  

Nagbibigay ang website ng kumpletong listahan ng mga serbisyo ng tulong sa wika. 

Sa kasalukuyan, ginagamit ng OCROV ang ocvote.com/language upang magbigay ng 

impormasyon tungkol sa mga serbisyo ng tulong sa wika at ia-update ang webpage na 

ito upang maipakita ang mga magagamit na serbisyo ng tulong sa wika. 

Tauhan ng Sentro ng Pagboto na may Dalawang Wika at Mga Sinusuportahang 

Wika 

§4005(a)(10)(l)(vi)(IX) 

Tinutukoy ng OCROV kung aling Mga Sentro ng Pagboto ang matatagpuan sa o katabi 

ng presinto na nakakatugon sa mga kinakailangan sa wika sa ilalim ng pederal na Batas 

sa Mga Karapatan sa Pagboto (Voting Rights Act o VRA) para sa personal na tulong sa 

wika. Bukod pa rito, humihingi ang OCROV ng opinyon ng publiko tungkol sa kung 

aling Mga Sentro ng Pagboto ang inirerekomendang magkaroon ng mga tauhang 

matatas sa mga partikular na wika, alinsunod sa subdivision (c) ng §12303 at §203 ng 

pederal na Batas sa Mga Karapatan sa Pagboto (Voting Rights Act o VRA). Ginagawa 

ang lahat upang makapag-recruit at makapagtalaga ng tauhan ng Sentro ng Pagboto 

na may dalawang wika sa Mga Sentro ng Pagboto na ito. 

Sa Mga Sentro ng Pagboto na natukoy na hindi nakakatugon sa mga kinakailangan sa 

tulong sa wika, magkakaroon pa rin ang mga botante ng mga alternatibong opsyon 

upang makatanggap ng epektibong tulong sa wika tulad ng mga nakasalin na 

nakasulat na materyal, tulong sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono, at tulong sa 

pamamagitan ng pakikipagkumperensya gamit ang video. 
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Walang Bayad na Linya ng Telepono para sa Botante at Pampublikong Phone 

Bank sa Iba't Ibang Wika 

§4005(a)(10)(l)(vii), §4005(a)(10)(l)(i)(I) 

Bago ang Araw ng Halalan, nagpapatakbo ang OCROV ng pampublikong phone bank 

na may mga nakatalagang operator na may dalawang wika sa mga wikang 

kinakailangan sa pederal na batas upang matulungan ang mga botanteng may mga 

tanong bago ang halalan, habang isinasagawa ang halalan, at pagkatapos ng halalan 

upang makapagbigay ng tulong sa wika. Makakatawag rin ang mga botante sa walang 

bayad na linya ng telepono para sa botante upang makapagtanong at makatanggap 

ng impormasyon tungkol sa pagboto at halalan. Ang walang bayad na numero ng 

telepono ay 1-888-628-6837, na nakasaad sa website ng OCROV, mga pampublikong 

anunsyo ng serbisyo, at sa pag-abot ng media at direktang impormasyon sa pakikipag-

ugnayan ng botante, pati na rin sa VIG. Magkakaroon lang ng isang walang bayad na 

numero na magseserbisyo sa publiko, at sa mga komunidad ng wika. 

Pakikipagkumperensya Gamit ang Video 

Upang makapagbigay ng karagdagang personal na suporta sa mga botanteng 

humihiling ng tulong sa wika, nag-aalok ang OCROV ng serbisyo ng 

pakikipagkumperensya gamit ang video upang magkaloob ng tulong na nasa iba't 

ibang wika sa lahat ng Sentro ng Pagboto. Tinitiyak nito na ang mga botanteng 

nangangailangan ng tulong sa wika ay magagawang makipag-ugnayan sa mga 

ekspertong tauhang may dalawang wika na makakapagbigay-gabay sa botante sa 

pasalita at biswal na paraan upang makabuluhang makalahok sa proseso ng pagboto, 

kahit na walang tauhang may dalawang wika sa Sentro ng Pagboto. 

Kasama sa mga sinusuportahang wika ang: 

• Spanish 

• Vietnamese 

• Chinese 

• Korean 

• American Sign Language (ASL)  
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Teknolohiya sa Pagboto 

Mga Elektronikong Poll Book 
Direktang pinapalitan ng mga elektronikong poll book ang mga papel na roster at 
nagbibigay ito ng mekanismo upang matiyak ang mahusay at secure na pagpoproseso 
ng mga kwalipikadong botante saanmang lokasyon ng Sentro ng Pagboto.  
Kinukumpleto ng mga ito ang secure na pagpoproseso sa pamamagitan ng 
pagkakaroon ng protektado at naka-encrypt na real-time na maramihang koneksyon sa 
database ng halalan upang makapagpadala at makatanggap ng mga update tungkol 
sa katayuan ng botante. 

Ang isang elektronikong pollbook na solusyon na pinili ng OCROV ay isang 
kumbinasyon ng mga tablet hardware device at software na pag-aari ng vendor. Ang 
impormasyon ng botante ay nakalagay sa at ginagamit ng elektronikong poll book, at 
protektado ng password at naka-encrypt kahit na ang datos ay nananatili sa isang lugar 
o ipinapadala. Itinatampok nito ang isa lang sa maraming panseguridad na feature ng 
elektronikong pollbook na solusyon ng OCROV. Ang OCROV ay pumili at nangontrata 
ng vendor upang magbigay ng mga elektronikong poll book para sa mga operasyon sa 
Sentro ng Pagboto. 

Ang mga elektronikong pollbook na ginamit noong 2020 ay nagbigay-daan sa OCROV 
na mabilis na magproseso ng mga botante, habang tinitiyak na natanggap ng bawat 
botante ang wastong uri ng balota. Lubos din itong nakabawas sa bilang ng mga 
pansamantalang balotang naitala. Sa Pangkalahatang Halalan noong Nobyembre 
2018, 117,188 pansamantalang balota ang naitala. Pagkatapos maipatupad ang Mga 
Sentro ng Pagboto na gumagamit ng mga elektronikong pollbook, 3,417 lang ang 
bilang ng mga pansamantalang balotang naitala sa Pampangulong Halalan noong 

Nobyembre 2020. 

Sistema ng Pagboto 

Pinalitan ng OCROV ang sistema ng pagboto nito na gagamitin sa mga halalan simula 
2020. Bukod pa sa iniaatas na dapat ay sertipikado ng Estado ng California ang mga 
sistema ng pagboto, may ginawang mga panloob na mahigpit na kumprehensibong 
kinakailangan sa seguridad at isinama ang mga ito sa Kahilingan para sa Mga 
Mungkahi para sa pagkuha ng bagong sistema ng pagboto. Saklaw ng mga panloob 
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na kinakailangan ang mga teknikal na aspeto ng sistema ng pagboto at ang mga 
kinakailangan ng organisasyon para sa mga tumutugon na vendor. Ang naka-encrypt 
na datos, kakayahang maka-detect ng pag-tamper, at kakayahang matugunan ang mga 
pamantayan sa seguridad ang mga halimbawa ng mga kinakailangan na isinama sa 

Kahilingan para sa Mungkahi para sa anumang bagong sistema ng pagboto.  

Nakipagkontrata ang OCROV sa Hart InterCivic bilang bagong solusyon sa sistema ng 
pagboto para sa mga operasyon sa Sentro ng Pagboto at kinuha ang kagamitan noong 

2019.  

Napatunayan na epektibong sistema ang bagong sistema ng pagboto para sa modelo 
ng pagboto ng Sentro ng Pagboto. Nakapagproseso ang OCROV ng maraming 
bumoto sa personal sa Mga Sentro ng Pagboto, habang napapangasiwaan ang 
maraming isinauling balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo.  
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Seguridad sa Pagboto 
Agresibong hinangad ng OCROV ang pagkakaroon ng mga hakbang na panseguridad 

upang maprotektahan ang integridad ng aming mga halalan sa pamamagitan ng 

pagtuon sa mga isyung nauugnay sa integridad ng balota, mga sistema ng 

pagpaparehistro ng botante, at pagtiyak sa pagiging kwalipikado ng mga botante. 

Bagama't patuloy na nagbabago ang mga panganib at magkakaiba ang mga insidente, 

may maisasagawang pinakamahuhusay na kagawian upang makapaghanda sa mga 

panganib at insidente. Patuloy na pinapahusay ng OCROV ang mga kasalukuyang 

sistema at nagpapatupad ito ng mga bagong hanay ng mga pamantayan. Nagpatupad 

ang OCROV ng mga pisikal na kontrol at kontrol sa cybersecurity habang nagdaragdag 

ng kumprehensibong pagsasanay para sa mga empleyado. Mayroon ding mga 

kumpidensyal na hakbang na panseguridad na nakatakda upang matiyak na hindi 

makompromiso ang mga pagsisikap na ito sa mitigasyon.  

Mga Plano sa Seguridad at Emergency Upang Matiyak na Maiwasan ang 
Pagkaantala 
§4005(a)(10)(l)(vi)(VIII)(ia) 

Ang OCROV ay may paraang binubuo ng iba't ibang elemento upang matiyak na 

maiwasan ang pagkaantala sa mga operasyon ng halalan sa pamamagitan ng mga 

pakikipagtulungan, mga panloob na kontrol, at mga pamamaraan. 

Pakikisosyo sa Mga Ahensya ng Estado, Pederal na Pamahalaan, at Lokal na 

Pamahalaan 

Bumuo kami ng ugnayan sa aming opisina ng Seguridad ng Pangunahing 

Impormasyon ng Orange County, at sa Sentro ng Pagsusuri sa Intelligence ng Orange 

County (Orange County Intelligence Assessment Center o OCIAC). Bumuo rin kami ng 

direktang ugnayan sa Kagawaran ng Seguridad ng Sariling Bansa (Department of 

Homeland Security o DHS), Pederal na Kawanihan ng Pagsisiyasat (Federal Bureau of 

Investigation o FBI), at Komisyon ng Tulong sa Halalan (Election Assistance 

Commission o EAC). 

Dumami rin ang pagtutulungan kaugnay sa mga siklo ng halalan bago ang at 

pagkatapos ng halalan. Pinahusay namin ang aming kamalayan sa seguridad at 
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komunikasyon, pati na rin ang mga regular na pakikipagpulong sa opisina ng seguridad 

ng County, DHS, at FBI. 

Mula sa teknikal na aspeto, nagdagdag ang OCROV ng paraang may iba't ibang 

elemento upang matiyak na palaging naka-encrypt at secure ang datos sa lahat ng 

oras. Gagamit ng mga device na may mga bahaging sertipikado ng Pamantayan ng 

Pederal sa Pagpoproseso ng Impormasyon (Federal Information Processing Standard o 

FIPS) at mananatiling naka-encrypt ang datos saanmang lokasyon sa lahat ng oras. 

Isinasaalang-alang din ang pisikal na seguridad kapag namimili ng lokasyon kung saan 

magho-host ng sentro ng pagboto. Ang mga pasilidad lang na nagbibigay ng sapat na 

pisikal na seguridad ang pipiliin. 

Nagbibigay-daan ang pamamahala sa mobile device na ganap na makontrol ang pag-

secure at pagpapatupad ng mga patakaran sa mga tablet, smartphone at iba pang 

device. Sa pamamagitan ng pamamahala sa mobile device, magagawang malayuang 

mag-wipe ng device, gumamit ng pagpapatupad ng password, mag-enable ng pag-

whitelist o pag-blacklist ng application, gumamit ng pagpapatupad ng pag-encrypt ng 

datos, magkontrol ng distribusyon ng application at mga update sa software, at higit 

pa. 

May smartphone ang bawat Sentro ng Pagboto upang maabisuhan kung sakaling 

magkakaroon ng emergency. Tatanggap din ang tauhan ng Sentro ng Pagboto ng 

aklat-gabay tungkol sa mga pamamaraang dapat sundin kung magkakaroon ng 

emergency. May back-up na baterya ang kagamitan sa pagboto kung sakaling 

mawalan ng kuryente. 

Gumagamit ng kronolohikal na mga pamamaraan bilang administratibong kontrol 

bilang bahagi ng pangkalahatang estratehiya upang ma-secure ang mga operasyon sa 

halalan. Tinitiyak ng kronolohikal na mga pamamaraan na nakatakda ang pisikal na 

pagsubaybay sa kagamitan sa sistema ng pagboto. 

Pinoprotektahan ang mga bahagi ng sistema ng pagboto sa isang ligtas na lokasyon na 

nangangailangan ng badge sa pag-access hanggang sa ma-deploy para sa halalan. 

Inilalagay ang mga device sa pagboto sa mga pantransportasyong lalagyan na may 

selyong may numero. May selyong may numero ang mga memory device sa mga 
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sistema ng pagboto. Sinusubaybayan ang lahat ng kagamitan sa pagboto kapag dine-
deploy at isinasauli sa OCROV. 

Nilalagdaan ng tauhan ng halalan ang mga dokumento ng chain of custody para sa 
kagamitan sa pagboto sa mga lokasyon ng distribusyon. Kakailanganin ng tauhan ng 
halalan at tauhan ng sentro ng pagboto na regular na suriin ang mga selyo ng 
seguridad at iulat ang anumang sirang selyo o kahina-hinalang aktibidad. Lumalagda 
ang kinatawan ng OCROV para sa kagamitan kapag naisauli na ito. Itinatala sa 

imbentaryo ang kagamitan sa pagboto at inilalagay ito sa ligtas na lokasyon.  

Mga Plano sa Seguridad at Emergency Upang Matiyak na Magpapatuloy ang 
Halalan Kung Sakaling Magkaroon ng Pagkaantala 
§4005(a)(10)(l)(vi)(VIII)(ib) 

Nagsagawa ang OCROV ng mga kumprehensibong paghahanda upang maiwasan ang 
mga pagkaantala sa proseso ng mga halalan; gayunpaman, mahalaga ring maging 
handang tumugon sa tunay na posibilidad na magkaroon ng insidente o pagkaantala. 
Nakalista sa seksyong ito ang mga hakbang isinagawa upang maging handa na 
maipagpatuloy ang mga operasyon ng mga halalan kung sakaling magkaroon ng 
pagkaantala. 
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Pagtugon ng Sentro ng Pagboto sa Panahon ng Pagboto 

Sa panahon ng pagboto, matatagpuan sa buong Orange County ang mga tauhan para 

sa pagsuporta sa halalan at handa silang tumugon sa anumang insidente. Ang mga 

tauhang ito sa field ay may mga pamalit na kagamitan at supply sa pagboto at sinanay 

ang mga ito na lumutas ng mga teknikal na isyu. Sa karaniwan, hindi inaabot nang 15 

minuto ang tagal ng pagtugon ng mga tauhang ito para sa pagsuporta. Makakatugon 

din ang mga tauhan sa field sa sitwasyong nawalan ng kuryente sa isang lokasyon ng 

Sentro ng Pagboto sa pamamagitan ng mga mobile na electric generator. Ang mga 

empleyado ng Sentro ng Pagboto ay may impormasyon sa pakikipag-ugnayan, at isang 

nakalaang helpdesk na mabilis na makakaresolba ng mga isyu, o makakapagpadala ng 

miyembro ng team ng suporta sa field.  

Umaandar nang mag-isa ang lahat ng kagamitan sa Sentro ng Pagboto at binigyan ang 

mga ito ng kakayahang tumakbo nang walang koneksyon sa Internet. Ang bawat 

kagamitan sa pagboto ay walang direktang pakikipag-ugnayan sa iba pang kagamitan 

sa pagboto, at kung huminto sa pag-andar ang isang kagamitan, tatakbo pa rin ang 

lahat ng iba pang kagamitan sa pagboto.  

Plano sa Pagtugon sa Insidente 

May kumprehensibong Plano sa Pagtugon sa Insidente ang OCROV na magagamit 

kung sakaling magkaroon ng insidente sa cybersecurity, mawalan ng kuryente, o 

magkaroon ng pag-atake. Nagbibigay ang planong ito ng sistematikong paraan upang 

matukoy ang isang insidente, matugunan ito, at makabangon mula rito.  

Tinukoy ang mga kritikal na proseso at ang mga nauugnay na pangangailangan sa 

teknolohiya sa impormasyon upang matiyak ang pagpapatuloy ng mga operasyon ng 

mga halalan kung sakaling magkaroon ng pagkaantala. Nagbibigay ito ng framework 

para sa pagtukoy sa mga kritikal na proseso ng negosyo at pagbibigay ng kakayahan 

sa organisasyon na mapanatili ang operasyon nito sa kabila ng pagkawala ng bahagi o 

ng lahat ng aming kakayahang magpatakbo. 
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Inilalarawan ng flowchart ng pakikipag-ugnayan sa ibaba kung paano magpaparating 
ng impormasyon sa mga botante, tauhan, at media outlet sa panahon ng pagkaantala. 
Naitakda na ang mga paglalaan ng awtoridad upang makaiwas sa maling 
impormasyon, makagawa ng mga pagpapasya sa patakaran, at makapagdesisyon para 

sa mga tumatakbong bahagi ng kagawaran kung naaangkop. 

 

Gumawa ng kumprehensibong Plano sa Pagtugon sa Insidente at inamyendahan ito sa 
ilalim ng modelong Sentro ng Pagboto, kung saan inilalarawan ang mga estratehiya sa 
pagtugon para sa iba't ibang posibleng sitwasyon. 

Mga Paraan at Pamantayan 
§4005(a)(10)(l)(iv) 

Ang layunin ng Plano sa Pagtugon sa Insidente ay mabigyang-daan ang pagpapatuloy 
ng mga operasyon ng mga halalan kung sakaling magkaroon ng sakuna, insidente, o 
pagkaantala ng serbisyo. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga pamamaraan para sa 
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mga kritikal na proseso, pakikipag-ugnayan, at alternatibong pasilidad, maiibsan ang 

mga pinakainaasahang pagkaantala sa mga operasyon ng mga halalan. 

Mga Kritikal na Proseso 
Tinutukoy ng plano ang lahat ng kritikal na prosesong kinakailangan upang 

makapagpatakbo ng halalan. Sinusuri ang bawat isa sa mga kritikal na prosesong ito, at 

tinutukoy ang mga teknikal na dependensya para sa bawat isa sa mga prosesong iyon. 

Para sa bawat isa sa mga teknikal na dependensya na iyon, tumutukoy ng estratehiya 

sa pagbangon, kabilang ang pagpapanumbalik ng kinakailangang datos. Bilang 

halimbawa, ang pagbibigay ng suporta sa Sentro ng Pagboto ang isa sa maraming 

kritikal na proseso sa halalan na natukoy. Upang makapagbigay ng suporta sa Mga 

Sentro ng Pagboto, nangangailangan ang mga empleyado ng access sa database na 

naglalaman ng impormasyon tungkol sa Sentro ng Pagboto at impormasyon sa 

pakikipag-ugnayan nito. Samakatuwid, kinakailangan sa Plano sa Pagtugon sa Insidente 

na mayroong backup ng database na iyon at ng estratehiya upang maibalik ang datos 

sa loob ng makatuwirang panahon upang maipagpatuloy ang mga operasyon.  

Mga Pakikipag-ugnayan 
Tinatalakay rin sa Plano sa Pagtugon sa Insidente ang mga paraan ng pakikipag-

ugnayan, at kung paano maipagpapatuloy ang pakikipag-ugnayan kapag nagkaroon 

ng pagkaantala. Kabilang dito ang mga alternatibong paraan ng pakikipag-ugnayan sa 

sitwasyong masira o hindi gumana ang mga pangunahing sistema. Nagtatalaga ng 

mga responsibilidad para sa pagpapalaganap ng impormasyon, at para sa mga 

kinakailangang makaugnayang pangunahing stakeholder kung sakaling magkaroon ng 

pagkaantala. Nakadepende sa prosesong naantala kung sino ang kailangang 

makaugnayan. Halimbawa, sa ilang pagkaantala, kakailanganing makaugnayan lang 

ang tauhan ng Sentro ng Pagboto, habang sa iba pang pagkaantala, maaaring 

kailanganing makipag-ugnayan sa media at pangkalahatang publiko.  

Mga Alternatibong Pasilidad 
Nagtatalaga ng mga alternatibong pasilidad para sa mga sakunang nangyayari sa 

lokalidad, tulad ng mga sunog, baha, o iba pang sitwasyon na pumipigil sa aming 

magamit ang aming mga pangunahing pasilidad. Maaaring mag-deploy ng mga unit 

para sa mobile na pagboto upang magsilbing karagdagan o pamalit na mga lokasyon 

ng pagboto.  
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Epekto sa Pananalapi   

Mga Tinatantiyang Matitipid sa Loob ng Panandalian at Pangmatagalang 

Panahon 

§4005(a)(10)(I)(v) 

Ang mga sumusunod na talahanayan ay nagpapakita ng paghahambing ng mga 

nakalkulang gastusin at aktwal na gastusin. Ang taong 2020 ay partikular na espesyal 

na taon dahil sa pagbili ng bagong kagamitan sa pagboto at lumaking gastos dahil sa 

COVID-19. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, nakitang mahusay ang mga pagtatantiya 

dahil magkatulad na magkatulad ang mga nakalkulang gastusin at aktwal na gastusin. 

 

Taon ng 

Pananalapi 

2017/2018 

 

Taon ng 

Pananalapi 

2018/2019 

 

Taon ng 

Pananalapi 

2019/2020 

(ipinapanukalang badyet) 

Taon ng 

Pananalapi 

2019/2020 

(aktwal) 

Sistema ng 

Pagboto ng 

2018 

$595,000 $595,000 $50,000 $0 

Bagong 

Sistema ng 

Pagboto 

  $15,395,592 $15,344,496 

Mga gastusin sa bagong sistema ng pagboto para sa mga halalan sa lugar ng botohan 

at Sentro ng Pagboto: 

Uri ng 

Halalan 

# ng Mga 

Lokasyon/# ng Mga 

Madaling 

Mapupuntahang 

Unit (kabilang ang 

pagdami) 

Isang Beses na Pagbili ng 

Kagamitan (tinatantiya) 

Isang Beses na Pagbili 

ng Kagamitan (Aktwal) 
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Model ng 
Lugar ng 

Botohan 
900 / 1200 $23,400,000–$40,000,000 $0 

Modelong 
Sentro ng 

Pagboto 
188 / 940  $8,537,550–$14,177,550 $16,935,151 

Pagkakaiba 

sa Gastusin 
 $14,862,450-$25,822,450  
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Pangkalahatang-ideya ng Plano sa Pagbibigay-kaalaman at Pag-
abot sa Botante 
§4005(a)(10)(l)(i), §4005(a)(10)(l)(i)(VI) 

Nakatuon ang OCROV sa pagpapaunlad sa mga bagong ugnayan sa mga 
organisasyon sa komunidad at stakeholder, pati na rin sa pagpapatatag sa aming mga 
kasalukuyang ugnayan sa mga kasosyo sa komunidad habang lumilipat sa modelong 
Sentro ng Pagboto.  

Sa hinaharap, ipagpapatuloy ng OCROV ang paglahok sa mga kaganapan na dati nang 
dinaluhan, pati na rin ang paggawa ng mga malikhain at mas epektibong paraan ng 
pakikipag-ugnayan sa mga botante. Ang Plano sa Pagbibigay-kaalaman at Pag-abot sa 
Botante (Voter Education and Outreach Plan o VEOP) ay magtatampok ng mga 
kaganapan sa pag-abot na papangasiwaan at dadaluhan ng organisasyon, 
maglalarawan ng mga estratehiya sa pagmemensahe na magpapalawak sa aming 
presensya sa komunidad, at magdedetalye kung paano itatalaga ang mga resource sa 
mas mahusay na paraan sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga pangunahing data 
point. 

Buod ng Mga Layunin 
• Mga workshop sa Sentro ng Pagboto  
• Malalaking kaganapan sa pakikipag-ugnayan sa komunidad 
• Mga maliit hanggang sa katamtamang kaganapan sa pakikipag-ugnayan sa 

komunidad 
• Pagboto sa mga pop-up na kubol sa mga pangunahing halalan 
• Pakikisosyo sa mga kolehiyo at unibersidad 
• Pakikisosyo sa mga mataas na paaralan 
• Mga direktang pakikipag-ugnayan sa botante 
• Mga video at ad sa radyo na nasa maraming wika 

• Pinalawak na presensya sa social media 

Mga Kasosyong Komunidad 
§4005(a)(10)(l)(i)(III) 
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Kabilang sa matagumpay na pagpapanatili ng programang pag-abot sa komunidad 
ang pagpapanatili ng mga kasalukuyang pakikisosyo sa mga grupo/organisasyong 
nakabatay sa komunidad. Nakikipagpulong ang OCROV sa mga itinalagang indibidwal 
mula sa iba't ibang organisasyon sa Orange County kabilang ang: mga grupo ng 
adbokasiya, grupong pangkomunidad, samahan ng mamamayan, sentro para sa 
matatanda, simbahan, at iba pang indibidwal. Nagsimula ang mga ugnayang ito mula 
pa noong 1998 at patuloy na lumalaki ang bilang ng mga organisasyon bawat taon.  

Grupo ng Komunidad na Kumikilos para sa Halalan 
Ang Grupo ng Komunidad na Kumikilos para sa Halalan (Community Election Working 
Group o CEW) ay isang nagpapayong lupon sa komunidad na binubuo ng 25 
miyembro na may iba't ibang background na nakatuon sa pagtiyak na bukas at 
madaling mapupuntahan ang mga halalan. Simula noong mabuo ito noong 2009, 
nagpupulong ang CEW kada apat na buwan na nagresulta sa mahalagang ideya mula 
sa komunidad tungkol sa proseso ng mga halalan. Naglalaan din ang nagpapayong 
grupo ng forum para sa OCROV upang makapagbigay ng update sa komunidad sa 
pangkalahatan tungkol sa mga isyu sa halalan at maisulong ang pakikilahok ng 
komunidad. 

Kabilang sa pagiging miyembro ang, ngunit hindi limitado sa, pagkakatawan mula sa 
Latino na komunidad, Asian na komunidad, Mga Clerk ng Lungsod, Samahan ng Mga 
Babaeng Botante, Partido Republikano, Partido Demokratiko, mga alternatibong 
partido, komunidad ng matatanda, komunidad ng mga beterano, komunidad ng 
kapansanan, populasyon ng kabataan (mga botanteng may edad 18 hanggang 25 
taong gulang), at mga panlahat na posisyon. 

Mga Subcommittee ng CEW na Komite sa Pagpapayo sa Kakayahan sa Pagboto at 
Komite sa Pagpapayo sa Paggamit ng Wika 
§4005(a)(9)(A), §4005(a)(9)(B), §4005(a)(10)(l)(i)(I) 

Ang Mga Subcommittee ng CEW na Komite sa Pagpapayo sa Kakayahan sa Pagboto 
(Voting Accessibility Advisory Committee o VAAC) at Komite sa Pagpapayo sa 
Paggamit ng Wika (Language Accessibility Advisory Committee o LAAC) ay dalawang 
hiwalay na komite ng CEW na nakatalagang pagtuunan ang mga pangangailangan ng 
mga botanteng may mga kapansanan at mga komunidad na may wikang ginagamit ng 
minorya. 
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Ang layunin ng LAAC ay ang payuhan at tulungan ang OCROV sa pagpapatupad ng 
mga pederal at pang-estadong batas na nauugnay sa access sa wika, upang 
makabuluhang makalahok ang lahat ng botante sa proseso ng pagboto. Nagbibigay 
rin ang LAAC ng mga rekomendasyon na tumutukoy at nagsasapriyoridad sa mga 
aktibidad, programa, at patakaran upang matiyak ang pantay na access sa balota. 
Kabilang sa mga responsibilidad ng komite ang mga sumusunod: pagbibigay ng 
kaalaman tungkol sa mga isyu sa paggamit ng wika; pagsusulong ng mga inisyatiba 
para sa paggamit ng wika; at pagtugon sa mga tanong ng OCROV tungkol sa suporta 
sa wika. 

Ang launin ng VAAC ay payuhan at tulungan ang OCROV sa pagbibigay ng mga 
serbisyo sa mga botante na may mga pangangailangan sa pagiging accessible at 
pagtugon sa mga iniaatas ng batas ng estado at pederal na pamahalaan, upang 
matuklas ang lahat ng oportunidad na magbigay ng pantay na access. Nagbibigay rin 
ang VAAC ng mga rekomendasyong tumutukoy at nagsasapriyoridad sa mga 
aktibidad, programa, at patakaran upang matiyak na magagawa ng mga botanteng 
may mga kapansanan na mag-isang makapagpatala ng balota. Kabilang sa mga 
responsibilidad ng komite ang mga sumusunod: pagbibigay ng kaalaman tungkol sa 
mga usapin sa pagiging accessible; pagdaragdag sa mga operasyon ng mga 
pamamaraan sa pagiging accessible; at pagbibigay ng feedback sa OCROV tungkol sa 
mga pamantayan sa pagiging accessible at pag-abot sa mga botanteng may mga 
pangangailangan sa pagiging accessible. 

Makikita simula sa pahina 69 sa Mga Appendix ang mga agenda sa pagpupulong ng 
CEW at mga subcommittee na LAAC at VAAC at ang isang listahan ng mga miyembro 
at sumusuportang organisasyon para sa bawat grupo. Nakalista simula sa pahina 60 sa 
Mga Appendix ang mga kasosyong komunidad ng wika at kasosyong komunidad ng 

kapansanan. 

Mga Workshop para sa Pagbibigay-kaalaman sa Botante para sa Mga Komunidad ng 
Wika 
§4005(a)(10)(l)(i)(VI)(ia) 

Nagho-host ang OCROV ng maraming workshop para sa pagbibigay-kaalaman sa 
botante upang makapaglaan ng Sentro ng Pagboto at makapagbigay ng impormasyon 
tungkol sa halalan para sa bawat isa sa mga iniaatas na wika ng pederal na pamahalaan 
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at estado sa Orange County. Sa 2021, kabilang sa mga wikang ito ang Spanish, 

Vietnamese, Chinese, Korean, Farsi (Persian), Gujarati, Hindi, Japanese, at Tagalog. 

Kasama sa bawat workshop ang impormasyon tungkol sa modelong Sentro ng 

Pagboto, kagamitan sa pagboto, mga serbisyo ng tulong sa wika, mga opsyon sa 

paghuhulog ng balota, at mga paraan upang makahiling ng mga nakasaling materyal 

sa halalan. Inaanunsyo ang impormasyon tungkol sa mga workshop 10 araw man lang 

bago ang petsa ng mga ito at ibinabahagi ito sa LAAC at mga organisasyon ng 

komunidad. 

Nakikipagtulungan ang OCROV sa CEW LAAC at sa mga kasosyo nito na komunidad 

ng wika upang matukoy ang bilang ng mga workshop, mga petsa ng workshop, mga 

oras, at mga lokasyon, at kung anong mga materyal ang ipapamahagi upang 

pinakamahusay na makapagserbisyo sa mga botanteng may mga pangangailangan sa 

wika. 

Mga Paraan Upang Matukoy ang Mga Komunidad ng Wika 

§4005(a)(10)(l)(i)(V) 

Ginagamit ng OCROV ang bilang ng mga botanteng humihiling ng tulong sa wika sa 

pamamagitan ng mga form ng pagpaparehistro ng botante. Maipapaalam din ng mga 

botante sa OCROV ang wikang gusto nilang gamitin sa pamamagitan ng telepono, fax, 

email, o online upang ma-update ang wikang gusto nilang gamitin. Ang mga source 

tulad ng Kawanihan ng Senso ng United States ay tumutulong na tukuyin ang mga 

lugar kung saan maaaring may mga komunidad na limitado ang kahusayan sa English 

at maaaring mangailangan ng tulong sa wika. 

Bukod pa rito, nakakatanggap ang OCROV ng impormasyon mula sa mga kasosyong 

komunidad ng wika tungkol sa heograpikal na lokasyong kinaroroonan ng mga 

komunidad ng wika sa Orange County. 

§4005(a)(10)(l)(vii), §4005(a)(10)(l)(i)(I) 

Bago ang Araw ng Halalan, nagpapatakbo ang OCROV ng pampublikong phone bank 

na may mga nakatalagang operator na may dalawang wika sa mga wikang 

kinakailangan sa pederal na batas upang matulungan ang mga botanteng may mga 
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tanong bago ang halalan, habang isinasagawa ang halalan, at pagkatapos ng halalan 
upang makapagbigay ng tulong sa wika. Makakatawag rin ang mga botanteng may 
pangangailangan sa wika sa walang bayad na linya ng telepono para sa botante upang 
makapagtanong at makatanggap ng impormasyon tungkol sa pagboto at halalan. Ang 
walang bayad na numero ng telepono ay 1-888-628-6837 at na-activate na ito. Isasaad 
ito sa website ng OCROV, mga pampublikong anunsyo ng serbisyo, at sa pag-abot ng 
media at direktang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng botante, pati na rin sa VIG. 
Magkakaroon lang ng isang walang bayad na numero na magseserbisyo sa publiko, at 
sa mga komunidad ng wika. 

Workshop para sa Pagbibigay-kaalaman sa Botante para sa Komunidad ng Kapansanan 
§4005(a)(10)(l)(i)(VI)(ib) 

 Bago ang huling pag-publish ng EAP, nagho-host ang OCROV ng maraming 
workshop para sa pagbibigay-kaalaman sa botante upang mas maraming maka-access 
at mas maraming lumahok na kwalipikadong botanteng may mga kapansanan. Kasama 
sa mga workshop ang edukasyon tungkol sa modelong Sentro ng Pagboto, 
pagpapakita kung paano gamitin ang kagamitan sa pagboto kapag posible, pagiging 
accessible ng kagamitan sa pagboto, impormasyon tungkol sa paghuhulog ng balota, 
at mga opsyon para makakuha ng magagamit sa malayo na balota ng pagboto sa 
pamamagitan ng koreo (remote accessible vote-by-mail ballot o RAVBM). 

Nakikipagtulungan ang OCROV sa CEW VAAC at sa mga kasosyo nito na komunidad 
ng kapansanan upang matukoy ang bilang ng mga workshop, mga petsa ng workshop, 
mga oras, at mga lokasyon, at kung anong mga materyal ang ipapamahagi upang 
pinakamahusay na makapagserbisyo sa mga botanteng may mga kapansanan. 
Kabilang sa mga posibilidad ang paggawa ng mga video na nagtuturo at nagbibigay-
impormasyon tungkol sa mga paksa tulad ng RAVBM at mga magagamit na serbisyo 
para sa mga botanteng may mga kapansanan sa Mga Sentro ng Pagboto. 

Inaanunsyo ang impormasyon tungkol sa mga workshop na kaganapan 10 araw man 
lang bago ang petsa ng mga ito at ibinabahagi ito sa VAAC at mga organisasyon ng 
komunidad ng kapansanan. 

Pag-abot sa Magagamit sa Malayo na Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo 
§4005(a)(10)(l)(i)(II) 
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Noong 2020, nagpatupad ang OCROV ng plano sa pag-abot upang maipaalam sa 
mga botante ang tungkol sa pagkakaroon ng RAVBM sa pakikipagtulungan sa CEW 
VAAC. Para sa Pampangulong Pangkalahatang Halalan noong Ika-3 ng Nobyembre, 
2020, mahigit 6,000 botante ang nag-access sa sistema ng RAVBM at halos 2,000 
botante ang nag-download ng balota. Ipinagpapatuloy ng OCROV ang paggawa ng 
iba't ibang estratehiya sa pag-abot upang mas maraming makaalam tungkol sa mga 
serbisyong ito upang mas marami ang gumamit ng mga ito. 

Mga Mataas na Paaralan 
Gumawa ang OCROV ng matatatag na ugnayan sa mga mataas na paaralan sa 
pamamagitan ng premyadong programang MyBallot. Ang programang MyBallot ay 
nagbibigay sa mga mag-aaral ng mataas na paaralan ng kasaysayan ng pagboto at 
mga interactive na oportunidad upang matuto tungkol sa paggawa ng balota sa 
pamamagitan ng pagsasagawa ng halalan para sa mga mag-aaral na gumagamit ng 
opisyal na kagamitan sa pagboto, at pagsusuri sa talahanayan ng mga resulta ng 
halalan. Simula nang inumpisahan ito noong 2010, mahigit 4,000 mag-aaral mula sa 22 
mataas na paaralan ang lumahok at nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa tungkol 
sa proseso ng halalan at pagboto.  

Ginawa ang programang MyBallot gamit ang tradisyonal na modelong lugar ng 
botohan at pag-iisipan itong muli sa paglipat sa modelong Sentro ng Pagboto. Patuloy 
na ginagamit ng OCROV ang mga kasalukuyang ugnayan nito sa mga mataas na 
paaralan upang magbigay ng mga oportunidad sa paunang pagpaparehistro, 
impormasyon tungkol sa kung paano isinasagawa ang mga halalan sa ilalim ng 
modelong Sentro ng Pagboto, at pagsasanay sa pagpaparehistro ng botante. 

Bukod pa rito, nakikiisa rin ang OCROV sa dalawang beses sa isang taon na Mga 
Linggo ng Pagbibigay-kaalaman sa Botante sa Mataas na Paaralan na pinapangasiwaan 
ng SOS sa lahat ng county ng California. Direktang nakikipagtulungan ang OCROV sa 
mga guro upang magbigay ng mga presentasyon tungkol sa kasaysayan ng pagboto, 
kung saan ginagabayan nila ang mga mag-aaral sa online na pagpaparehistro, at 
sumagot ng mga tanong tungkol sa pagboto at mga halalan.  
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Mga Kolehiyo at Unibersidad 
May humigit-kumulang 28 kolehiyo at unibersidad na may mga campus sa Orange 
County. Bumuo ng ugnayan ang OCROV sa mga kolehiyo at unibersidad sa 
pamamagitan ng pagho-host ng mga pakikipagdiskusyon sa publiko sa mga campus 
kung saan nagbibigay ng impormasyon tungkol sa pagboto at halalan, pagsasanay sa 
mga organisasyon ng mag-aaral para sa pagpaparehistro ng botante, at mga 
pakikipagtalakayan sa mga klase at sa mga pagpupulong ng samahan ng mag-aaral. 

Dagdag pa rito, dinala ng OCROV ang Unit ng Mobile na Pakikipag-ugnayan sa 
Komunidad at Pop-up na Unit ng Mobile na Pagboto sa mga campus ng kolehiyo at 
unibersidad na may pinahusay na materyal upang makuha ang atensyon ng mga mag-
aaral, guro, at tauhan. Kabilang sa mga halimbawa ang pagho-host ng Mobile na 
Pagboto sa Pop-Up sa Saddleback College, Golden West College, California State 
University sa Fullerton (CSU Fullerton), at University of California sa Irvine (UC Irvine) sa 

mga nakaraang taon ng halalan. 

May ilang kolehiyo at unibersidad na ngayon na nagho-host ng lokasyon ng Sentro ng 
Pagboto at/o kahong hulugan ng balota sa campus simula noong siklo ng halalan 
noong 2020. Para sa mga halalan sa hinaharap, ipagpapatuloy ng OCROV ang 
paghahanap ng mga katulad na oportunidad kasama ang iba pang lokal na kolehiyo at 
unibersidad. 

Mga Kasosyo sa Negosyo 
Nakikipagtulungan ang OCROV sa mga asosasyon ng negosyo at pangkomersyong 
samahan upang makapagbigay ng mga talakayan, pagsasanay sa pagpaparehistro ng 
botante, at diskusyon at mga pagpupulong na nagbibigay-kaalaman. Kabilang sa mga 
dating pagsisikap sa pakikipagtulungan ang pagdadala ng Pop-up na Unit ng Mobile 
na Pagboto sa Harvest Festival at Farmers Market ng Ladera Ranch Chamber of 
Commerce at pagbibigay ng mga update tungkol sa pagboto at mga kaganapang 
hino-host ng mga lokal na pangkomersyong samahan. 

Mga Pakikipagtalakayan at Kaganapan sa Komunidad 

Mga Pakikipagtalakayan 
Ang pakikipagtalakayan ng programang pag-abot sa komunidad ng OCROV ay 
mahalagang bahagi ng pag-abot sa mga botante na may iba't ibang background sa 
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buong Orange County. Ang programa, na sumasaklaw sa malawak na lugar na binubuo 
ng iba't ibang tao, ay ninanais na maabot ang mga sumusunod na layunin: 

• Magbigay ng kaalaman sa mga botante tungkol sa proseso ng pagboto, kabilang 
ang paglipat sa modelong Sentro ng Pagboto 

• Magbigay ng impormasyon tungkol sa mga espesyal na programa, mga online 
na feature, at pagpaparehistro ng botante 

• Bumuo ng mga ugnayan at gamitin ang mga oportunidad na makipagtulungan 
 

Ang layunin ay ang makapagbigay ng limitado at malawakan pakikipag-ugnayan sa 
komunidad. Kabilang sa mga pakikipagtalakayan ang pagdalo sa iba't ibang 
pagpupulong at kaganapan sa komunidad at pagsasagawa ng mga di-partidista, 
walang pinapanigan, at naaangkop sa kultura na presentasyon. 

Dahil maraming grupo ang nasa Orange County, nagbibigay-daan sa OCROV ang mga 
pakikipagtalakayan na magsulong ng mga serbisyo, bumuo ng mga samahan, at 
makipag-ugnayan sa iba't ibang komunidad. Kasama sa mga tina-target na grupo ang, 
ngunit hindi limitado sa mga sumusunod: 

• Mga grupo ng 
komunidad 

• Mga simbahan • Mga uri ng 
pagkamamamayan 

• Mga rotary club • Mga unibersidad • Mga propesyonal na 
asosasyon 

• Mga Asosasyon ng 
Magulang at Guro 

• Mga organisasyon ng 
mag-aaral 

• Mga ahensya ng 
pampublikong serbisyo 

• Mga samahang may 
kaugnayan sa kultura 

• Mga non-profit na 
organisasyon 

• Mga grupo ng kabataan 

• Mga organisasyon ng 
serbisyo 

• Mga sentro para sa 
matatanda 

 

 

Mga Demonstrasyon ng Sistema ng Pagboto 
Pagkatapos ng detalyado at bukas sa publikong proseso ng pagkuha, ang isang 
bagong sistema ng pagboto ay inaprubahan ng Lupon ng Mga Superbisor ng Orange 
County noong Setyembre 2019 at pinalitan nito ang dating 15 taong sistema ng 
pagboto. Ang sistema ng pagboto ay sertipikado ng Komisyon ng Pagtulong sa 
Halalan sa U.S. at ng Kalihim ng Estado at nagbibigay ito ng mga bagong feature 
upang mapadali ang pagboto at gawin itong mas madaling magamit ng mga botante. 



Pahina 44 

Upang mapalaganap ang kamalayan at magbigay-daan sa publiko na magkaroon ng 
kaalaman, nag-host ang OCROV ng mahigit 20 demonstrasyon ng sistema ng pagboto 
sa siklo ng halalan noong 2020 kung saan nagawa ng publiko na tingnan at gamitin 
ang bagong sistema ng pagboto. Dahil sa mga alituntunin sa kalusugan at kaligtasan 
kaugnay ng COVID-19, inihinto ang mga demonstrasyon ng sistema ng pagboto at 
maaaring magpatuloy ang mga ito kapag ligtas na itong gawin. 

Mga Kaganapan sa Komunidad 
Upang mapanatili ang presensya ng OCROV sa komunidad, patuloy na itutuon ng 
OCROV ang pagdalo nito sa pag-abot sa komunidad sa mga maliit hanggang 
katamtaman, at malaking kaganapan. Dadalo ang OCROV sa mga kaganapang ito 
upang magbigay ng impormasyon tungkol sa modelong Sentro ng Pagboto, pagboto, 
at iba pang impormasyon tungkol sa halalan. Ang mga tauhan ay makikipag-ugnayan 
sa publiko, sasagot ng mga tanong, at tutulong sa pagpunan sa mga form ng 
pagpaparehistro ng botante. Sa pamamagitan ng paglahok sa mga kaganapang ito, 
maaabot ng OCROV ang libo-libong indibidwal sa mga komunidad sa buong Orange 
County. Nakasaad sa pahina 101 sa Mga Appendix ang isang listahan ng mga 
posibleng kaganapan sa komunidad na lalahukan. 

Mga Inihalal na Opisyal at Ahensya ng Gobyerno 
Ginamit ng OCROV ang mga kasalukuyang ugnayan sa pakikipagtulungan sa mga 
ahensya ng gobyerno at inihalal na opisyal upang makapagpalaganap ng kaalaman sa 

publiko tungkol sa modelo ng pagboto na Sentro ng Pagboto. 

Noong 2020, nakipagtulungan ang OCROV sa mga ahensya ng gobyerno, kabilang 
ang pagho-host ng Sentro ng Pagboto o kahong hulugan ng balota sa isang lokasyon 
ng pampublikong ahensya, paggawa ng mga materyal na nagbibigay-impormasyon na 
makukuha sa mga pisikal na lokasyon at online sa mga website, at pagpapasa sa mga 
botante ng impormasyon tungkol sa Sentro ng Pagboto at pagboto. 

Nagsasagawa ang OCROV ng mga regular na pakikipagpulong sa Mga Clerk ng 
Lungsod upang mapatibay ang mga kasalukuyang kolaborasyon upang magpasa ng 
impormasyon at masuportahan ang mga botante sa pagitan ng OCROV, mga inihalal 
na opisyal, at mga ahensya ng gobyerno. 
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Pakikipagtulungan sa Pag-abot sa Komunidad 

Pakikipagtulungan sa 2-1-1 

Nakikipagtulungan ang OCROV sa 2-1-1 Orange County upang makapagbahagi ng 

impormasyon tungkol sa pagboto at halalan. Ang 2-1-1 Orange County ay isang 

nonprofit 501(c)(3) na organisasyon na nagbibigay ng kumprehensibong impormasyon 

at sistema ng paggabay para sa mga residente ng Orange County upang 

makatanggap ng mga pangkalusugan at pantaong serbisyo at suporta sa komunidad.  

Ang Mga Espesyalista sa Impormasyon at Paggabay ng 2-1-1 ay tumatanggap ng 

impormasyon tungkol sa Sentro ng Pagboto, at magagawa ng mga ito na hanapin ang 

pinakamalapit na Sentro ng Pagboto o kahong hulugan ng balota para sa isang 

botante at magdirekta ng mga botante sa OCROV para sa karagdagang tulong. 

Pakikipagtulungan sa Orange County Transportation Agency 

Ang Orange County Transportation Agency (OCTA) ay ang opisyal na tagapagbigay ng 

serbisyo ng pampublikong transportasyon sa buong county sa Orange County. 

Nakipagtulungan ang OCROV sa OCTA upang malagyan ng wrap ang mga 

pampublikong bus at bangko sa bus stop para sa marketing ng Sentro ng Pagboto at 

magagamit ng OCROV ang istratehiyang ito sa marketing para sa mga halalan sa 

hinaharap. Sa pamamagitan ng paggamit sa istratehiyang ito, ang oportunidad ay 

nagbibigay ng kaalaman tungkol sa Mga Sentro ng Pagboto sa mga botanteng 

gumagamit ng pampublikong transportasyon, pati na rin sa sinumang indibidwal na 

malapit sa sasakyan o stop ng pampublikong transportasyon. 

Social Media Kit 

Ginawa ang isang social media kit para sa mga ahensya ng gobyerno upang magbigay 

ng mga materyal para sa pagbibigay-impormasyon sa iba't ibang lokasyon ng 

pampublikong ahensya. Makakakuha at mabibigyan din ang mga ahensya ng gobyerno 

ng mga nakasaling materyal sa marketing. 

Isasama sa package ang, ngunit hindi limitado sa: 

• Mga pulyeto 

• Mga Flyer 

• Mga Poster 

• Mga Madalas Itanong 
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• Mapa at Listahan ng Mga Lokasyon ng Sentro ng Pagboto at Kahong Hulugan 

ng Balota 

Suite para sa Pakikipag-ugnayan sa Komunidad 

Pangkalahatang Plano sa Media 

§4005(a)(10)(l)(i)(I) 

Upang mabigyang-kaalaman ang mga botante ng Orange County tungkol sa 

modelong Sentro ng Pagboto, gumamit ang OCROV ng kumprehensibong 

pamamaraan upang maabot ang pinakamaraming botante, nang maraming beses. Sa 

pamamagitan ng magkasamang paggamit sa social media, direktang mail, print, 

broadcast, video, online, at radyo na pamamaraan, pinuno namin ang spectrum ng 

mga media outlet para sa mga botante upang mapalaki ang posibilidad na makita ng 

botante ang mga materyal sa pagbibigay-impormasyon at marketing tungkol sa Sentro 

ng Pagboto. 

Mga Media Partner 
§4005(a)(10)(l)(i)(II), §4005(a)(10)(l)(i)(VIII) 

Nagbibigay ang OCROV ng mga press release, video na nilalaman, at nilalaman sa 

social media para sa maramihang pamamahagi at pag-publish sa mga kasalukuyang 

media partner at upang makahanap ng iba pang pinagkakatiwalaang mapagkukunan 

ng media upang maipasa ang pakikipag-ugnayan tungkol sa Sentro ng Pagboto. 

Ibinabahagi sa mga media partner ang mga opsyon sa pagiging accessible, mga 

paraan upang makahiling ng madaling magamit na balota, mga lokasyon ng Sentro ng 

Pagboto at kahong hulugan ng balota, iba pang pangkalahatang impormasyon tungkol 

sa halalan, at iba pang update tungkol sa pagboto. Para sa listahan ng mga media 

partner, pakitingnan ang pahina 65 sa Mga Appendix. 

Dagdag pa rito, ang Tagarehistro ng Mga Botante na si Neal Kelley ay madalas na 

lumalabas sa lokal at pambansang media upang magsalita bilang eksperto sa halalan at 

maibigay ang pananaw ng opisyal ng halalan. Ginagamit ang mga ganitong uri ng 

oportunidad upang partikular na suportahan ang mga pagbabago sa komunikasyon sa 

macro na antas. 
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Mga Media Partner ng Wika 

§4005(a)(10)(l)(i)(l) 

Ang iba't ibang komunidad sa Orange County ay nakakatanggap ng mga update sa 

balita at impormasyon mula sa iba't ibang pinagkukunan, kabilang ang mga media 

outlet sa wika. Ang OCROB ay may mga nakatalagang full-time na tauhan na 

magsisilbing mga liaison sa mga komunidad ng wika at bumuo ang mga ito ng 

matatag na ugnayan sa mga media partner ng wika sa mga komunidad na nagsasalita 

sa Spanish, Chinese, Vietnamese, Korean, Farsi (Persian), Japanese, Hindi, Gujarati, at 

Tagalog. Ibabahagi sa mga media partner ng wika ang impormasyon tungkol sa 

paparating na halalan at ang walang bayad na hotline ng tulong sa botante. Para sa 

listahan ng mga media partner ng wika, pakitingnan ang pahina 67 sa Mga Appendix. 

Mga Direktang Pakikipag-ugnayan sa Botante 
§4005(a)(10)(l)(i)(X) 

Nagpadala ang OCROV ng dalawa hanggang apat na direktang mailer upang abisuhan 

ang lahat ng rehistradong botante tungkol sa pagiging available ng walang bayad na 

hotline ng tulong sa botante ng OCROV at sa mga pagbabago sa mga halalan at 

pagboto. Idinisenyo ang mga mailer upang makuha ang atensyon ng botante gamit 

ang branding at pagmemensahe ng Sentro ng Pagboto. Nagbigay rin ang mga mailer 

ng impormasyon tulad ng mga opsyon sa pagboto, mga lokasyon at oras ng Sentro ng 

Pagboto at kahong hulugan ng balota, o kung kailan aasahang dumating ang isang 

Patnubay na Impormasyon para sa Botante (Voter Information Guide o VIG) o balota ng 

pagboto sa pamamagitan ng koreo (vote-by-mail o VBM). 

Postcard na may Bayad nang Postage para sa Paghiling ng Mga Materyal sa Ibang 

Wika o Madaling Magamit na Format 

§4005(a)(8)(B)(iii) 

Ang lahat ng rehistradong botante ay nakakatanggap ng postcard na may bayad nang 

postage sa kanilang VIG upang makahiling ng balota ng VBM sa madaling magamit na 

format at upang makahiling ng mga materyal para sa halalan sa ibang mga wika 

alinsunod sa §14201 ng Kodigo ng Mga Halalan sa California at §203 ng pederal na 

Batas sa Mga Karapatan sa Pagboto. Magsasama ng mga tagubilin sa VIG at sa 

website ng OCROV para sa pagkumpleto at pagsasauli ng postcard.  
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Mga Pampublikong Anunsyo ng Serbisyo 
§4005(a)(10)(l)(i)(VIII), §4005(a)(10)(l)(i)(IX) 

Gumawa ang OCROV ng suite na may mahigit 70 video na may iba't ibang haba at 

tema (nakasalin sa lahat ng kinakailangang wika). Ang mga video ay nagbibigay ng 

impormasyon at tagubilin tulad ng pagbibigay ng paunawa sa mga botante tungkol sa 

petsa ng halalan at iba't ibang opsyon para sa pagsasauli ng balota. Nagpo-promote 

ang mga video ng walang bayad na matatawagang hotline para sa botante upang 

makapagtanong at makatanggap ng impormasyong nauugnay sa pagboto at halalan. 

Isinagawa ang pagkuha ng video sa iba't ibang lokasyon sa buong Orange County, 

kung saan nagpapakita ng halimbawang layout ng Sentro ng Pagboto at hitsura ng 

Mga Sentro ng Pagboto at kahong hulugan ng balota. 

Ang mga video ay may bukas na kapsiyon at nasa madaling magamit na format na 

magagamit ng mga botanteng bingi o mahina ang pandinig at ng mga botanteng 

bulag o may problema sa paningin. Bukod pa rito, mapapanood ang mga video sa 

Spanish, Vietnamese, Chinese, Korean, Tagalog, Japanese, Gujarati, Hindi, at Farsi 

(Persian). Ang nilalaman ay ipinagkakaloob sa pangkalahatang mga media partner at 

mga media partner ng wika. Pakitingnan ang pahina 65 sa Mga Appendix para sa 

listahan ng pangkalahatang mga media partner at pahina 67 para sa listahan ng mga 

media partner ng wika. 

Social Media 
Gumagamit ang OCROV ng social media upang makahikayat ng mga bagong botante 

at upang magbigay ng impormasyon sa mga kasalukuyang botante tungkol sa mga 

update sa mga napakahalagang deadline, kaganapan, payo sa pagboto, at mga 

lokasyon ng Sentro ng Pagboto at kahong hulugan ng balota.  

Ginamit ng OCROV ang Facebook upang mag-target ng mga partikular na populasyon 

sa Orange County, tulad ng mga mas batang botante sa pagitan ng mga edad 18-25 

taong gulang, mga miyembro ng publiko na sumusubaybay sa mga media outlet ng 

wika, at mga indibidwal na interesado sa adbokasiya sa pagiging accessible. 

Ang mga nakasaad sa ibaba ay mga estratehiya sa social media upang maabot ang 

mga pangkalahatang layunin ng pagbibigay ng impormasyon at kaalaman sa mga 

botante tungkol sa Mga Sentro ng Pagboto: 
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• Palawakin ang presensya ng OCROV sa Twitter, Facebook, Instagram, at 

YouTube  

• Mag-publish ng may lubos na tina-target at partikular sa site na nilalaman sa 

regular na iskedyul  

• Makabuluhang makipag-ugnayan sa mga aktibong miyembro ng komunidad sa 

pamamagitan ng social media 

• Magsimula ng tunay na talakayan sa social media at pagandahin ito 

• Pagandahin ang nilalaman ng video na kasalukuyang nasa channel ng OCROV 

sa YouTube upang magamit sa pag-abot, pagbibigay-kaalaman, at pagsasanay 

kaugnay sa Sentro ng Pagboto 

Website  
§4005(a)(10)(l)(i)(IV) 

Madalas na ginagamit ang website ng OCROV (ocvote.com) bilang pangunahing 

pinagmumulan ng impormasyon tungkol sa Sentro ng Pagboto at mga materyal para 

sa publiko. Nasa mga madaling magamit na format ang impormasyon tungkol sa 

website ng OCROV at magagamit ito ng publiko. Kasama rito ang EAP, mga paraan 

upang makahiling ng madaling magamit na balota ng VBM, ang opsyon na gumamit 

ng madaling magamit na device para sa pagboto at kung paano ito gamitin, mga 

listahan ng Mga Sentro ng Pagboto at mga kahong hulugan ng balota, at iba pang 

impormasyon na nauugnay sa VCA. 

Nakasalin din ang website sa Spanish, Chinese, Vietnamese, at Korean, upang 

magamit pa rin ng mga botanteng may limitadong kaalaman sa English ang 

impormasyon tungkol sa Sentro ng Pagboto sa mga wikang ito. Compatible din ito sa 

pantulong na teknolohiya para sa mga botanteng may mga kapansanan.  

 

Newsletter ng Sentro ng Pagboto 
Simula noong Tagsibol ng 2019, naglunsad ang OCROV ng newsletter ng Sentro ng 

Pagboto na partikular para sa pagbibigay ng mga update tungkol sa pagpaplano, 

impormasyon tungkol sa pag-abot, at mga oportunidad na magbahagi ng opinyon ng 

publiko. Ang mga dating newsletter ay may kasamang pagsusuri sa datos mula sa 

survey, impormasyon tungkol sa mga workshop sa Sentro ng Pagboto, at mga paraan 
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upang magbigay ng mga suhestyon tungkol sa lokasyon ng Sentro ng Pagboto at 

kahong hulugan ng balota. May 6,500+ subscriber sa mga newsletter ng OCROV.  

Tingnan ang pahina 116 sa Mga Appendix para sa halimbawang newsletter ng Sentro 

ng Pagboto. 

Mobile na Pagboto  
Patuloy na naghahanap ang OCROV ng mga oportunidad na maihatid ang serbisyo ng 

mobile na pagboto sa mga botante sa iba pang lokasyon at heograpikong lugar kung 

saan maaaring limitado ang magagamit na mga opsyon sa pagboto sa personal ng 

mga botante.  

Sasakyan para sa Mobile na Pag-abot para sa Pakikipag-ugnayan sa Komunidad 

Upang makapagsagawa ng mas epektibo at nakikitang paraan ng pagbibigay-

kaalaman sa botante, gumagamit ang OCROV ng naka-customize na Sasakyan para sa 

Mobile na Pag-abot para sa Pakikipag-ugnayan sa Komunidad. Ganap na nagagamit 

ang sasakyan para sa mobile na pag-abot at mayroon itong mga interactive na display 

para sa pagboto. Ibinibigay nito ang lahat ng oportunidad upang maranasan ang 

demokratikong proseso kabilang ang on-the-go na pagboto. 

Simula noong 2004, ipinapakita ang aming mga mobile fleet sa maraming kaganapan 

sa komunidad, parada, at outdoor na espasyo. Bukod pa rito, ang mga sasakyang ito 

ay opisyal at epektibong ginagamit bilang lokasyon sa pagboto na kumpleto ang 

kagamitan at magagamit ang mga ito sa buong panahon ng pagboto bilang backup na 

Sentro ng Pagboto. Ang mga unit ay ang kauna-unahang uri ng ganitong pasilidad at 

ginaya ang mga ito sa iba't ibang lugar sa bansa.  
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Pop-up na Unit ng Mobile na Pagboto 

 

Patuloy na gumagawa ang OCROV ng mga inobatibong solusyon bilang tugon sa mga 

trend ng botante at ginamit bilang inspirasyon ang mga pop-up na tindahan at 

restaurant na kadalasang nakakakuha ng positibong atensyon mula sa publiko sa mga 

lugar na maraming tao. Sa madaling salita, ang layunin ay ang makuha ang interes ng 

publiko sa mga kaganapan sa pamamagitan ng paggamit ng mga napatunayan nang 

estratehiya, tulad ng mga prinsipyo ng simpleng disenyo at naka-target na karatula na 

maaaring baguhin depende sa kaganapan. 

May custom na wrap ang mobile na unit upang maitugma ang marketing at plano sa 

branding na pinili ng OCROV sa buong ahensya. Ang pagiging mobile ng 

platapormang ito ay nagsusulong sa pakikiisa at paglahok ng botante at nagbibigay-

daan ito sa OCROV na maabot ang mga populasyong hindi sapat ang pagkakatawan 

at mga lokasyong makapal ang populasyon upang makapagbigay ng mga oportunidad 

na makaboto at impormasyon tungkol sa Sentro ng Pagboto, at upang mapaganda 

ang karanasan ng botante. 

Gagamitin sa mga hinaharap na siklo ng halalan ang Pop-up na Unit ng Mobile na 

Pagboto. Babalansehin ang mga lokasyon sa pagitan ng mga oportunidad upang 

maabot ang mga botanteng nasa malalayong lokasyon at mga lubos na makabuluhang 

kaganapan upang makaabot ng maraming botante. Aabisuhan ang mga botante sa 

VIG at sa mga tagubilin para sa VBM tungkol sa anumang oportunidad sa mobile na 

pagboto. Isasaad sa VIG at sa website sa ocvote.com ang mga detalye tulad ng mga 

lokasyon at mga petsa at oras ng mga operasyon. 

Tingnan ang pahina 101 para sa mga larawan ng mobile fleet ng OCROV.  
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Tinatantiyang Badyet para sa Pag-abot sa Botante 

§4005(a)(10)(l)(i)(VII), §4005(a)(10)(l)(i)(VII) 

Pagpopondo para sa Pagbibigay-kaalaman at Pag-abot sa Botante at Paghahambing 
sa Mga Nakaraang Badyet 

Aktibidad 

Hun 2018 

Lugar ng 
Botohan 

Mga Aktwal 
na Gastusin 

Nob 2018 

Lugar ng 
Botohan 

Mga Aktwal 
na Gastusin 

Marso 2020 

Sentro ng 
Pagboto 

Badyet 

Marso 2020 

Sentro ng 
Pagboto 

Mga Aktwal 
na Gastusin 

Advertising $38,634 $111,041 $1,500,000 $1,580,302 

Mga Legal na Ad sa Pahayagan $50,000 $36,765 

Iba pa Advertising $84,945 $31,325 

Pag-abot $124,342 $16,182 $500,000 $985,830 

Iba pa Mga Operasyon sa Pag-abot $45,000 $45,428 

Mga kaganapang Pag-abot sa Botante $10,000 $1,449 

Pagpopondo/Pinagmumulan ng Pagpopondo sa Ilalim ng 
Kontrata para sa Pag-abot ng Kalihim ng Estado  

$1,875,000 
$2,566,132 

Aktibidad 

Nob 2020 

Sentro ng 
Pagboto 

Badyet 

Nob 2020 

Sentro ng 
Pagboto 

Mga Aktwal 
na Gastusin 

Hunyo 2022 

Sentro ng 
Pagboto 

Badyet 

Advertising $100,000 $1,484,416 $100,000 

Mga Legal na Ad sa Pahayagan $40,000 $13,541 $40,000 
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Iba pa Advertising  $22,654  

Pag-abot  $783,148  

Iba pa Mga Operasyon sa Pag-abot $45,000 $116,823 $45,000 

Mga Kaganapang Pag-abot sa Botante $10,000 $0 $10,000 

Pagpopondo/Kontrata at Iba Pang 
Pinagmumulan ng Pagpopondo para sa 
Pag-abot ng Kalihim ng Estado 

$0 

 

$2,393,704 

 

$0 
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Mga Appendix 

Mga Pampublikong Pagpupulong 
Upang maisama ang mga tina-target na komunidad, nagbigay ng tulong sa wika sa 

mga piling workshop at nag-promote ng mga partikular na workshop sa komunidad ng 

kapansanan. 

Tina-target na Komunidad Bilang ng Mga Workshop 

Mga Botanteng May Mga Kapansanan 1 

Spanish 1 

Vietnamese 1 

Korean 1 

Chinese 1 

Tagalog 1 

Farsi (Persian) 1 

Gujarati 1 

Hindi 1 

Japanese 1 

LAAC/VAAC 2 

Pampublikong Pagdinig 1 

 

 

 

Nakasaad sa kumprehensibong flyer ng workshop sa Sentro ng Pagboto sa ibaba ang 

isang buong iskedyul ng mga workshop sa Sentro ng Pagboto.
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Mga Halimbawang Pakikipagtalakayan at Kaganapan sa Komunidad 

  

Mga Halimbawang Pakikipagtalakayan at Kaganapan sa Komunidad  

Pangalan ng Kaganapan Lungsod Host na Organisasyon 

Pista ng Parol sa Orange County 
2019 

Costa Mesa 
Pacific Symphony at South Coast 
Chinese Cultural Center ng Orange 
County 

Mga Seremonya ng 
Pagkamamamayan - Marso 2019 
(1) 

Anaheim USCIS 
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Mga Halimbawang Pakikipagtalakayan at Kaganapan sa Komunidad  

Mga Seremonya ng 

Pagkamamamayan - Marso 2019 

(2) 

Anaheim USCIS 

Unang Taunan - Aging Together - 

Perya ng Kalusugan at 

Pinagkukunan AASCSC 

Santa Ana 

Orange County Asian and Pacific 

Islander Community Alliance 

(OCAPICA), at Asian American 

Senior Citizens Service Center 

(AASCSC) 

Ika-6 na Taunang Pista ng Persian 

New Year 
Irvine 

Iranian-American Community 

Group of Orange County (IAC 

Group) 

Perya ng Trabaho at Kolehiyo ng 

Laguna Niguel High School 

Laguna 

Niguel 
Laguna Niguel High School 

Araw ng Piknik sa Persian New 

Year 
Irvine 

Network of Iranian-American 

Professionals of Orange County 

(NIPOC) 

Pagpupulong ng Los Amigos of 

OC 
Anaheim Los Amigos of OC 

Kumperensya ng FoCE 2019 Sacramento 
Future of California Elections 

(FoCE) 

Pagpupulong para sa Pakikipag-

ugnayan ng VIAN High School 
Irvine VIAN, WeIrvine 

Pista ng Tagsibol 2019 sa 

Lungsod ng Westminster 
Westminster Lungsod ng Westminster 

Mga Linggo ng Pagbibigay-

kaalaman sa Botante sa Katella 

High School 

Anaheim Katella High School 

Mga Pagtatanghal sa Klase ng 

Sibika sa Pacifica High School 

Garden 

Grove 
Pacifica High School 

Panrehiyong Seminar ng 

Kumperensya ng Korean 

American na Orihen 

Irvine 
Kumperensya ng Korean American 

na Orihen 

Araw ng Mundo na Kaganapan sa 

Golden West College 

Huntington 

Beach 
Golden West College 

Pagpupulong ng Achieve Better 

Communication (ABC) 
Tustin Achieve Better Communication 
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Mga Halimbawang Pakikipagtalakayan at Kaganapan sa Komunidad  

Mga Linggo ng Pagbibigay-

kaalaman sa Botante sa 

Northwood High School 

Irvine Northwood High School 

Perya ng Pakikipagkita sa Mga 

Propesyonal sa Beckman High 

School 

Irvine Beckman High School 

Pagpupulong ng Irvine 

Republican Women Federated 
Irvine 

Irvine Republican Women 

Federated 

Internasyonal na Pista ng SOKA Aliso Viejo SOKA University 

Cinco de Mayo Fiesta Anaheim Anaheim Fiesta United, Inc. 

Ika-14 na Taunang Pagdiriwang 

ng Buwan ng Pamana ng AAPI 
Bellflower Southern CA Edison 

Estado ng Komunidad Fullerton Fullerton Collaborative 

"Ika-72 Taunang Kumbensyon ng 

Estado ng California LULAC" -

Paggawa ng Mga Ugnayan para 

sa Pagkakaisa 

Garden 

Grove 
LULAC 

Pista ng Vesak - Pagdiriwang sa 

Kaarawan ni Buddha 

Garden 

Grove 
Giac Ly Buddhist Monastery 

Introduksyon sa Korean American 

Chamber of Commerce of Orange 

County 

Garden 

Grove 

Korean American Chamber of 

Commerce of Orange County 

Pagkikita-kita ng Asian na 

Samahan ng Pamunuan ng 

Orange County 

Costa Mesa 
Asian Business Association of 

Orange County (ABAOC) 

Boses ng Pagbabago Anaheim 

OC Health Care Agency (OCHCA) 

at Orange County Asian and Pacific 

Islander Community Alliance 

(OCAPICA) 

Pagpupulong sa Katapusan ng 

Taong Panuruan ng VIAN 
Irvine VIAN 

2019-06-02 Pagsasanay sa 

Pagpaparehistro ng Botante ng 

Together We Will OC 

Irvine Together We Will OC 

Programang Spotlight na Pag-

uusap sa Radyo sa OC ng KUCI 
 KUCI 
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Mga Halimbawang Pakikipagtalakayan at Kaganapan sa Komunidad  

Taunang Perya ng Pagha-hire sa 

Orange County 
Costa Mesa 

Michelle Steel, Superbisor, Lupon 

ng Mga Superbisor ng Ika-2 Distrito 

ng Orange County at KACC 

Foundation 

Presentasyon Tungkol sa 

Pagpaparehistro ng Botante ng 

Peace & Justice Ministry 

Santa Ana 
Mga Boluntaryo ng Peace & Justice 

Ministry sa Christ our Savior Parish. 

Pagdiriwang sa Ika-30 Anibersaryo 

ng AASCSC at Pista ng Dragon 

Boat 

Santa Ana 
Asian American Senior Citizens 

Service Center (AASCSC) 

Taunang Pagpupulong sa 

Pagiging Miyembro ng Mga 

Filipino-American na Abogado ng 

Orange County at Pagsasama-

sama ng FACCOC 

Newport 

Coast 

Filipino-American Lawyers of 

Orange County (FLOC) 

Pagdidiskusyon sa Linggong Misa 

sa Christ Our Savior Parish 
Santa Ana Christ Our Savior Parish 

ITZ Happenin! Panayam na 

Programa sa Radyo 
 ITZ Happenin! 

Forum ng Komunidad ng Los 

Amigos 
Anaheim  

Tour ng ROV ng Republican Club 

sa Laguna Woods 
Santa Ana ROV 

Linggo ng Pambansang 

Pagpaparehistro ng Botanteng 

May Kapansanan 

Anaheim  

Almusal Kasama ang Mga Hepe 

ng Pulisya ng Korean American 

Chamber of Commerce 

Garden 

Grove 

Korean American Chamber of 

Commerce-Orange County 

Pagsasama-sama ng Komunidad 

ng Asian Americans In Action 
Santa Ana Asian Americans In Action 

Akademya ng Kandidato ng 

Orange County Labor Federation 
Buena Park OCLF 

Perya ng OC Costa Mesa  
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Mga Halimbawang Pakikipagtalakayan at Kaganapan sa Komunidad  

Expo ng Komunidad at 
Pambansang Gimik sa Gabi sa 
Lungsod ng La Palma 

La Palma Lungsod ng La Palma 

Perya ng OC Costa Mesa  

Anaheim Democrats Club Anaheim Anaheim Democrats Club 
Perya ng OC Costa Mesa  

Mga Opisyal ng Lungsod at Mga Ahensya ng Gobyerno  
Ginamit ng OCROV ang mga kasalukuyang ugnayan sa pakikipagtulungan sa mga 
ahensya ng gobyerno at inihalal na opisyal upang makapagpalaganap ng kaalaman sa 
publiko tungkol sa paglipat sa Sentro ng Pagboto at mga nagpapatuloy na pagsisikap 
sa pagbibigay-kaalaman sa publiko. Nakaiskedyul na tuloy-tuloy na isagawa ang 
maraming kaganapan at pakikipagtalakayan sa mga ahensya ng gobyerno. Ang mga 
opisyal ng lungsod at tauhan ng gobyerno ang matagal ng mga unang kasama ng 

OCROV sa pag-abot at pagbibigay-kaalaman sa Sentro ng Pagboto. 

Kabilang sa mga multimedia na material na ginawang magagamit ng mga ahensya ng 
gobyerno para sa pamamahagi at pag-abot sa mga botante ang: 

• Graphics (iba't ibang format depende sa kahilingan) 
• Mga press release 
• Mga newsletter 
• Mga link sa webpage 
• Mga video 
• Mga ad sa radyo 
• Mga pulyeto 
• Mga FAQ 
• Mga Flyer 
• Mga Ad at Poster 
• Social Media Kit 

• Gabay sa Istilo 
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Mga Kasosyong Komunidad 

 Kung gusto mo o ng iyong organisasyon na makisosyo sa OCROV sa pag-abot at 

pagbibigay-kaalaman ng Sentro ng Pagboto, bumisita sa website sa 

ocvote.com/community o mag-email sa ocvoter@rov.ocgov.com. 

 

• Achieve Better Communication 

• Alliance for Justice 

• Alliance Rehabilitation 

• Anaheim Spanish Adventist Church 

• Asian American Senior Citizens Service Center 

• Asian Americans Advancing Justice - Los Angeles 

• Asian Americans Advancing Justice - Orange County 

• Association of the Vietnamese Language & Culture Schools of 

Southern California 

• Boat People SOS 

• Council on American-Islamic Relations - California 

• Cambodian Family 

• Catholic Charities of Orange County 

• Center for Asians United for Self Empowerment 

• Centro Cultural de Mexico 

• Chinese American Association of Orange County 

• Chinese American Mutual Association 

• CIELO 

• Comunidad Forum 

• CSUF Asian Pacific American Resource Center 

• De Colores OC 

• El Modena  

• Family Enrichment 

• Filipino American Chamber of Commerce 

• Fundacion de Sobrevivientes de Trafico 

• Hispanic Bar Association of Orange County 

• Hispanic Women Network 

• Hispanic Chamber of Commerce ng Orange County 

• Institute of Vietnamese Studies 

• inter-Community Action Network 



Pahina 61 

• Iranian Circle of Women's Intercultural Network 

• Irvine Evergreen Chinese Senior Association 

• Korean American Center 

• Korean Community Services 

• Korean Resource Center 

• Latino Health Access 

• Los Amigos of Orange County 

• LULAC Anaheim 

• LULAC Santa Ana 

• LULAC Fullerton College 

• LULAC Santa Ana 

• Mexican American Legal Defense and Education Fund 

• National Association of Latino Elected Officials 

• Network of Iranian-American Professionals of Orange County 

• National Hispanic Business Association 

• North Orange County Chinese Culture Association 

• Orange County Asian Pacific Islander Community Alliance 

• Orange County Chinese American Chamber of Commerce 

• Orange County Herald Center 

• Orange County Hispanic Chamber of Commerce 

• Orange County Youth Immigrant United 

• Overseas Community Care Network of Orange County 

• Parent Union Santa Ana 

• South Asian Network 

• South Coast Chinese Cultural Association/Irvine Chinese School 

• Southern California Council of Chinese Schools 

• Taller San Jose 

• Union of Vietnamese Student Association 

• Vietnamese American Chamber of Commerce 

• VietRISE 

• Voting Involvement Association Nonprofit 

• WeIrvine 
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• Age Well Senior Services 

• Braille Institute 

• California Council for the Blind 

• California Department of Rehabilitation  

• Mga Espesyal na Programa ng Coastline College 

• Council on Aging 

• Dayle McIntosh Center 

• Department of Rehabilitation 

• Disability Rights California 

• Mga Serbisyo sa Mag-aaral na May Kapansanan - Cal State 

University Fullerton 

• Mga Serbisyo sa Mag-aaral na May Kapansanan - Fullerton College 

• Mga Serbisyo sa Mag-aaral na May Kapansanan - Santiago Canyon 

College  

• Down Syndrome Association of Orange County 

• Easterseals 

• North Orange County Senior Collaborative 

• OC Deaf Equal Access Foundation 

• Pampublikong Awtoridad ng OC In-Home Supportive Services 

• Orange County Transportation Authority 

• Project Independence 

• Regional Center of Orange County 

• Sensory Impaired Guidance Network 

• State Council on Developmental Disabilities  

• United Cerebral Palsy of Orange County 

• University of California Irvine Disability Services Center 

• Vocational Visions 



Pahina 64 

• American Civil Liberties Union 
• Democratic Party of Orange County 
• Future of California Elections 
• Green Party of Orange County 
• League of Women Voters of Orange County 
• National American Association of Colored People 
• Orange County Communities Organized for Responsible 

Development  
• Orange County Congregation Community Organization 
• Orange County Employee Association 
• Orange County Labor Federation 
• Orange County Professional Firefighters Association 
• Republican Party of Orange County 
• Republican Women Federated of Orange County 
• Retired Employees of Orange County 
• Resilience OC 
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Mga Media Partner 
Kung gusto mo o ng iyong organisasyon na makisosyo sa OCROV sa pag-abot at 

pagbibigay-kaalaman ng Sentro ng Pagboto, bumisita sa website sa 

ocvote.com/votecenter o mag-email sa ocvoter@rov.ocgov.com.

Pangalan ng Publication Uri 

Aliso Viejo News Pahayagan 

Anaheim Bulletin Pahayagan 

Associated Press (AP) Orange County California  Pahayagan 

Capistrano Dispatch  Pahayagan 

Capistrano Valley News  Pahayagan 

Chapman University Panther 

Pahayagan ng 

Kolehiyo/Unibersidad 

Coast Magazine Magasin 

Costa Mesa Daily Pilot Pahayagan 

CSUF Daily Titan 

Pahayagan ng 

Kolehiyo/Unibersidad 

Cypress College Chronicle 

Pahayagan ng 

Kolehiyo/Unibersidad 

Dana Point Times Pahayagan 

Fullerton College Hornet 

Pahayagan ng 

Kolehiyo/Unibersidad 

Huntington Beach News Pahayagan 

Irvine World News Pahayagan 

KABC TV 7 (ABC) Telebisyon  

KCAL TV 9 Telebisyon  

KCBS TV 2 (CBS) Telebisyon  

KCOP TV 13 (MyTV)  Telebisyon  

KDOC TV 56  Telebisyon  

KFI AM 640  Radyo 

KLCS TV 58 (PBS)  Telebisyon  

KNBC TV 4 (NBC)  Telebisyon  

KNX AM 1070  Radyo 

KOCE TV 50 (PBS)  Telebisyon  

KTLA TV 5 (CW)  Telebisyon  

KTTV TV 11 (Fox)  Telebisyon  

KUCI FM 89.3 Radyo 
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Laguna Beach Independent Pahayagan 

Laguna News-Post Pahayagan 

Laguna Woods Globe  Pahayagan 

Los Angeles Times Pahayagan 

New University 

Pahayagan ng 

Kolehiyo/Unibersidad 

OC Weekly Magasin 

OCC Coast Report 

Pahayagan ng 

Kolehiyo/Unibersidad 

Orange City News Pahayagan 

Orange Coast Magazine  Magasin 

Orange County Business Journal Pahayagan 

Orange County Register  Pahayagan 

Orange County Reporter  Pahayagan 

Saddleback Valley News  Pahayagan 

San Clemente Times  Pahayagan 

Seal Beach Sun  Pahayagan 

Tustin News  Pahayagan 

UCI New University  

Pahayagan ng 

Kolehiyo/Unibersidad 

Voice of OC Pahayagan 

Western Outdoors News  Pahayagan 

Westminster Journal  Pahayagan 

Westways Magazine  Pahayagan 

Yorba Linda Star  Pahayagan 
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Wika Pangalan ng Publication 

Farsi (Persian) Orange County Persian Community TV 

Farsi (Persian) Dakeeh Magazine 

Farsi (Persian) Seeb Magazine 

Farsi (Persian) PAYAM ASHENA  

Farsi (Persian) KIRN - Radio Iran 670 AM 

Farsi (Persian) Iranian Hotline 

Tagalog Radio Filipino USA 

Tagalog California Journal for Filipino Americans 

Tagalog Asian Journal - Southern California 

Vietnamese VNA TV  

Vietnamese KVLA 57.3 TV 

Vietnamese Little Saigon Radio 

Vietnamese Nguoi Viet Daily News 

Vietnamese Vien Dong 

Vietnamese Viet Bao 

Vietnamese Pho Bolsa TV 

Vietnamese Little Saigon TV 

Chinese World Journal 

Chinese Sing Tao Daily 

Chinese Taiwan Daily 

Chinese Chinese L.A. Daily News 

Chinese CCYP 

Chinese US News Express 

Chinese ChineseNewsUSA.Com 

Chinese Five Continents & Four Oceans News 

Chinese Pacific Times 

Chinese The China Press 

Chinese The Epoch Times  

Chinese La JaJa Kids 

Chinese Eastern Television (ETTV) America  

Chinese New Tang Dynasty Television (NTDTV) 

Chinese The Sound of Hope 

Chinese Sky Link TV 

Chinese SINO TV 
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Chinese Phoenix Satellite TV 

Korean The Korea Daily 

Korean Korea Times 

Korean Korea Town Daily 

Korean The Weekly Herald 

Korean Town News 

Korean SBS International 

Korean MBC America 

Korean KBS America 

Korean Radio Korea-AM 1540 

Korean Radio Seoul-AM 1650 

Korean Woori Radio - AM 1230 

Korean Korean Gospel Broadcasting-AM1190 

Korean TVK24 

Korean Dongpo News 

Korean YTN 

Korean Christian Vision 

Korean Kukmin Daily 

Korean Dongpo Journal 

Korean Sunday Journal 

Korean CGN TV 

Korean Christian Herald 

Korean Uri Radio 

Korean Media Group 

Spanish Santa Ana Noticias 

Spanish Azteca 

Spanish Rumores Newspaper 

Spanish Para Todos 

Spanish El Aviso 

Spanish Excelsior 

Spanish HOY 

Spanish La Opinion 

Spanish KMEX-TV (Univision) 

Spanish KVEA-TV (Telemundo) 

Spanish KVEA-TV (Telemundo) 

Spanish KWHY-TV 
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Pangkalahatang-ideya sa Opinyon ng Publiko 

Grupo ng Komunidad na Kumikilos para sa Halalan  

Ang Grupo ng Komunidad na Kumikilos para sa Halalan (Community Election Working 

Group o CEW) ay isang nagpapayong lupon sa komunidad na binubuo ng 25 

miyembro na may iba't ibang background na nakatuon sa pagtiyak na bukas at 

madaling mapupuntahan ang mga halalan. 

Mga Miyembro ng CEW 

Pangalan  Organisasyon 

Tagapangulo ng CEW, Ruben 

Alvarez, Jr. 
Publisher, Stay Connected OC 

Pangalawang Tagapangulo ng 

CEW, Lucinda Williams 
Clerk ng Lungsod, Lungsod ng Fullerton 

MGA CLERK NG LUNGSOD   

Adria M. Jimenez  Clerk ng Lungsod, Lungsod ng Buena Park 

Theresa Bass  Clerk ng Lungsod, Lungsod ng Anaheim 

Daisy Gomez  Clerk ng Lungsod, Lungsod ng Santa Ana 

Lucinda Williams  

(Pangalawang Tagapangulo ng 

CEW) Clerk ng Lungsod, Lungsod ng Fullerton 

ASIAN NA KOMUNIDAD   

Tammy Kim   
Namamahalang Direktor, Korean American Center 

/ Korean Community Services 

Mike Chen 
Tagapangulo, South Coast Chinese Cultural 

Association sa Asian na Komunidad 

Tim Cheng (Kasamang 

Tagapangulo ng CEW LAAC) 

Kasamang Pangulo, Asian American Senior Citizens 

Service Center 

Charles Kim Pangulo, inter-Community Action Network (iCAN) 

LATINO NA KOMUNIDAD   

Alba Ramiro 
Tagapag-ugnay ng Ministro ng Parokya, Catholic 

Charities of Orange County 

Ruben Alvarez, Jr. 

(Tagapangulo ng CEW) Publisher, Stay Connected OC 

Eddie Marquez, J.D.  
Miyembro ng Ehekutibong Lupon, OC Hispanic 

Chamber 

Marisol Ramirez  
Lead ng Pakikipag-ugnayan sa Komunidad, Regal 

Medical Group 
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Mga Miyembro ng CEW 

Pangalan  Organisasyon 

KOMUNIDAD NG MAY 

KAPANSANAN   

Evelyn Farooquee    
Direktor ng Programa, Easterseals ng Southern 

California 

Debra Marsteller  Ehekutibong Direktor, Project Independence  

Paul Spencer  Abogado, Disability Rights California 

Paul Spencer  Abogado, Disability Rights California 

Gabriel Taylor (Kasamang 

Tagapangulo ng CEW VAAC) 
Tagapagtaguyod ng mga Karapatan sa Pagboto 

KOMUNIDAD NG 

MATATANDA   

Judith Barnes  Miyembro ng Publiko 

MGA KINATAWAN NG 

SERBISYO SA CUSTOMER NG 

SENTRO NG PAGBOTO   

Moneka Walker-Burger Miyembro ng Publiko 

Mary Jo Rowe Miyembro ng Publiko 

DEMOKRATIKONG PARTIDO   

Ajay Mohan  
Ehekutibong Direktor, Democratic Party of Orange 

County 

REPUBLIKANONG PARTIDO   

Randall Avila  
Ehekutibong Direktor, Republican Party of Orange 

County 

MGA ALTERNATIBONG 

PARTIDO   

David Landry 
Tagapangulo, Peace and Freedom Central 

Committee 

LEAGUE OF WOMEN VOTERS   

Wanda Shaffer  Kinatawan, League of Women Voters ng OC 

KINATAWAN NG KABATAAN   

Alexander Williams  Miyembro ng Publiko 

MGA UGNAYAN SA MGA 

BETERANO   

Lyle Brakob  Miyembro ng Publiko 

PANLAHAT   
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Mga Miyembro ng CEW 
Pangalan  Organisasyon 
Garrett M. Fahy  Abugado sa Batas ng Halalan 

Brianna M. Calleros Pinuno ng Komunidad 
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Komite sa Kakayahan sa Pagboto at Komite sa Paggamit ng Wika 
Ang Mga Subcommittee ng CEW na Komite sa Pagpapayo sa Kakayahan sa Pagboto 
(Voting Accessibility Advisory Committee o VAAC) at Komite sa Pagpapayo sa 
Paggamit ng Wika (Language Accessibility Advisory Committee o LAAC) ay dalawang 
hiwalay na komite ng grupo ng Komunidad na Kumikilos para sa Halalan na 
nagpupulong upang isaalang-alang ang mga pangangailangan ng mga botanteng may 
mga kapansanan at ng mga komunidad na may wikang ginagamit ng minorya na 
nauugnay sa Mga Sentro ng Pagboto at pangkalahatang mga opsyon sa pagboto.  

Itinatag ang VAAC at LAAC upang makatanggap ng abiso mula sa mga botanteng may 
mga kapansanan, botanteng may mga pangangailangan sa wika, at organisasyong 
naglilingkod sa mga ito. Nakatuon ang mga agenda sa pagbibigay-kaalaman at pag-
abot sa botante, paggawa ng mga oportunidad na makipagtulungan, at pagbibigay ng 
forum para sa feedback mula sa komunidad at ideya tungkol sa pinakamahuhusay na 
kagawian sa operasyon. 

Kung gusto mo o ng iyong organisasyon ng higit pang impormasyon tungkol sa mga 
nagpapayong grupo na ito sa komunidad o kung interesado kang maging miyembro, 
bumisita sa ocvote.com/cew o mag-email sa ocvoter@rov.ocgov.com. 
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Komite sa Pagpapayo sa Kakayahan sa Pagboto  

Ang CEW - Komite sa Kakayahan sa Pagboto, na isang independiyenteng komite ng 

grupo ng Komunidad na Kumikilos para sa Halalan, ay nagpupulong upang isaalang-

alang ang mga pangangailangan ng mga botanteng may mga kapansanan na 

nauugnay sa Mga Sentro ng Pagboto at lahat ng halalan na gumagamit ng balota ng 

pagboto sa pamamagitan ng koreo. Tinutugunan ng komiteng ito ang mga legal na 

kinakailangan ng Komite sa Pagpapayo sa Kakayahan sa Pagboto. 

Pangalan Organisasyon 

Andrea Pitsenbarger California Council for the Blind 

Dan Quinn Easter Seals 

Debra Marstellar Project Independence 

Edward Roth 
Mga Serbisyo sa Mag-aaral na May Kapansanan - 

Fullerton College 

Elizabeth Campbell Dayle McIntosh Center 

Gabriel Taylor Disability Rights California 

Jamie Cansler Council on Aging 

Larry Singer Tagapagtaguyod 

Lucy Carr-Rollitt 
Mga Serbisyo sa Mag-aaral na May Kapansanan - 

Santiago Canyon College 

Melanie Masud Orange County Transportation Agency 

Paul Spencer Disability Rights California 

Phillip Reeves Braille Institute Anaheim Center 

Reina Hernandez Regional Center of Orange County 

Starr Avedesian 
Mga Serbisyo sa Mag-aaral na May Kapansanan - 

Santiago Canyon College 
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Agenda ng pagpupulong
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Komite sa Pagpapayo sa Paggamit ng Wika  

Ang Komite sa Pagpapayo sa Paggamit ng Wika ng CEW, na isang independiyenteng 

komite ng grupo ng Komunidad na Kumikilos para sa Halalan, ay nagpupulong upang 

isaalang-alang ang mga pangangailangan ng mga komunidad na may wikang 

ginagamit ng minorya na nauugnay sa Mga Sentro ng Pagboto at lahat ng halalan na 

gumagamit ng balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo. Tinutugunan ng 

komiteng ito ang mga legal na kinakailangan ng Komite sa Pagpapayo sa Paggamit ng 

Wika. 

Pangalan Organisasyon 

Alba Ramiro Catholic Charities of Orange County 

Charles Kim inter-Community Action Network 

Faye Hezar Iranian Circle of Women's Intercultural Network 

Jini Shim Korean American Center 

Jonathan Paik Orange County Civic Engagement Table 

June Shang Achieve Better Communication 

Kerry Lieu Irvine Evergreen Chinese Senior Association 

Kiyana Asemanfar California Common Cause 

Kwang Ho Kim Korean Community Services 

Mike Chen South Coast Chinese Culture Association  

Myung Suh Korean American Federation of Orange County 

Natalie A. Tran Department of Secondary Education sa CSU Fullerton 

Sudabeh (Sudi) Farokhnia Iranian Circle of Women's Intercultural Network 

Hon. Tammy Kim Korean American Center 

Teresa Mercado-Cota Santa Ana College 

ThuyVy Luyen 
Association of the Vietnamese Language & Culture 

Schools of Southern California 

Tim Cheng Asian American Senior Citizens Service Center 

Tracy La VietRISE 

Vattana Peong Cambodian Family 

Zeke Hernandez Santa Ana LULAC #147 
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Agenda ng pagpupulong 
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Layout ng Sentro ng Pagboto 

 



Pahina 79 

Listahan ng Mga Lokasyon ng Sentro ng Pagboto at Kahong Hulugan ng Balota 
Kasalukuyang nagpapatuloy ang proseso ng pagpili ng Sentro ng Pagboto at kahong 
hulugan ng balota, Makikita sa website at VIG ang pinakabagong listahan ng Mga 
Sentro ng Pagboto at Kahong Hulugan ng Balota.  Mahahanap ng botante ang 
lokasyon ng Sentro ng Pagboto sa Kahong Hulugan ng Balota na pinakamalapit sa 
kanya gamit ang tool sa paghahanap na makikita sa website.  

Mga Sentro ng Pagboto na Bukas nang 11 Araw  
Para sa Pampangulong Pangunahing Halalan noong Marso 2020, sinunod ang 
modelong VCA para sa Mga Sentro ng Pagboto na may mga lokasyong bukas nang 11 
araw at 4 na araw.  Dahil sa pandemya, nagpasa ng batas upang baguhin ang 
kinakailangan at gawin itong minimum na bukas nang 4 na araw para sa Pampangulong 
Pangkalahatang Halalan noong Nobyembre 2020.  

Ang mga lokasyon ng Sentro ng Pagboto na natukoy na bukas nang 11 Araw ay 
nagbukas noong Sabado, ika-22 ng Pebrero, 2020 hanggang Biyernes, ika-28 ng 
Pebrero, 2020, mula 8 am hanggang 5 pm; Sabado, ika-29 ng Pebrero, 2020 
hanggang Lunes, ika-2 ng Marso, 2020 mula 8 am hanggang 8 pm, at noong Araw ng 
Halalan, ika-3 ng Marso, 2020 mula 7 am hanggang 8 pm. 

Mga Sentro ng Pagboto na Bukas nang 4 Araw 
Ang mga lokasyon ng Sentro ng Pagboto na natukoy na bukas nang 4 na Araw ay 
nagbukas noong Sabado, ika-29 ng Pebrero, 2020 hanggang Lunes, ika-2 ng Marso, 
2020 mula 8 am hanggang 8 pm, at noong Araw ng Halalan, ika-3 ng Marso, 2020 
mula 7 am hanggang 8 pm. 

Mga Lokasyon ng Kahong Hulugan ng Balota 
Ang lahat ng lokasyon ng kahong hulugan ng balota ay nasa labas at makakapaghulog 
ng balota sa mga ito 24 na oras bawat araw, 7 araw bawat linggo simula 29 na araw 
bago ang Araw ng Halalan at sarado ang mga ito nang 8:00 p.m. sa gabi ng halalan. 

Kung gusto mong magmungkahi ng posibleng lokasyon, pakikumpleto ang Form ng 
Suhestyon sa Pagpili ng Lokasyon sa ocvote.com/sitesuggestion. Nakasaad sa listahan 
sa ibaba ang mga lokasyon ng Sentro ng Pagboto at Kahong Hulugan ng Balota na 
ginamit sa Pampangulong Pangunahing Halalan noong Marso 2020.  
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Nagsisilbing halimbawa at nakasaad sa listahan sa ibaba ang mga lokasyon ng Sentro 
ng Pagboto at Kahong Hulugan ng Balota na ginamit sa Pampangulong Pangunahing 
Halalan noong Marso 2020.  



Pahina 81 

 



Pahina 82 

 



Pahina 83 

 



Pahina 84 

 



Pahina 85 



Pahina 86 

 



Pahina 87 



Pahina 88 



Pahina 89 

Mga Ruta ng Pampublikong Transportasyon
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Mga Lugar na may Mababang Bilang ng Paggamit sa Pagboto sa Pamamagitan 
ng Koreo 
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Kapal ng Populasyon 
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Mga Komunidad ng Wika 
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Mga Botanteng May Mga Kapansanan 
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Mababang Bilang ng Sambahayan na Nagmamay-ari ng Sasakyan 
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Mga Lugar na may Mga Komunidad na may Mababang Kita 
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Mga Lugar na may Mga Kwalipikadong Residenteng Hindi Rehistrado Upang 
Makaboto 
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Mga Lugar na na Hindi Naaangkop para sa Mga Lokasyon ng Sentro ng 
Pagboto o Kahong Hulugan ng Balota 
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Pangkalahatang Halalan ng 2020 – Paglahok ayon sa Sentro ng Pagboto 
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Pangkalahatang Halalan ng 2020 – Paglahok ayon sa Pagboto sa Pamamagitan 
ng Koreo 
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Pangkalahatang Halalan ng 2020 – Distribusyon ng Paglahok ng Botante 
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Inirerepresenta ng listahan sa ibaba ang posible at pinaplanong mga kaganapan sa 

komunidad na binabalak daluhan ng OCROV sa 2021 at 2022, depende sa mga 

alituntunin sa kalusugan at kaligtasan. Patuloy na magdaragdag ng mga kaganapan, at 

maaaring magbahagi ng mga suhestyon sa pamamagitan ng pag-email sa 

ocvoter@rov.ocgov.com. 

2021 - 2022 na Kalendaryo ng Mga Posibleng Kaganapan sa Komunidad 

Buwan Pangalan ng Kaganapan Tagapag-organisa 

Enero Pista ng Bulaklak sa Asian 

Garden Mall 

Asian Garden Mall 

Enero Mga Seremonya ng 

Pagkamamamayan 

Korte ng Distrito ng United States, 

Sentral na Distrito ng California 

Pebrero Pagdiriwang ng Chinese New 

Year sa ICS 

Irvine Chinese School (ICS) at South 

Coast Chinese Cultural Association 

(SCCCA) 

Pebrero Pagdiriwang ng Bagong Taon sa 

Irvine Evergreen Chinese Senior 

Association 

Irvine Evergreen Chinese Senior 

Association 

Pebrero Pista ng Maraming Kultura sa 

Irvine High School 

Parent, Teacher, and Student 

Association ng Irvine High School 

Pebrero Akademya ng Kandidato Orange County Labor Federation 

Pebrero Pista ng Tet sa UVSA Union of Vietnamese Student 

Association  

Marso Presentasyon para sa Pag-abot 

at Pagbibigay-kaalaman sa 

Botante ng Braille Institute of 

America 

Braille Institute of America 
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2021 - 2022 na Kalendaryo ng Mga Posibleng Kaganapan sa Komunidad 

Buwan Pangalan ng Kaganapan Tagapag-organisa 

Marso Ipagdiwang ang Buhay ni Cesar 

Chavez 

St. Boniface Church 

Marso Pagdiriwang sa Pamumuno ng 

Korean American 

Korean American Alumni Chapter 

ng UCI 

Marso KinderCaminata  Cypress College 

Marso KinderCaminata  Fullerton College 

Marso KinderCaminata  Santa Ana College 

Marso Perya ng Trabaho at Kolehiyo ng 

Laguna Niguel High School 

Laguna Niguel High School 

Marso Pagdiriwang ng Lunar New Year Asian American Senior Citizens 

Service Center 

Marso Pista ng Parol sa Orange County Pacific Symphony at South Coast 

Chinese Cultural Center 

Marso Pista ng Persian New Year Iranian-American Community 

Group of Orange County  

Marso Araw ng Piknik sa Persian New 

Year 

Network of Iranian-American 

Professionals of Orange County  

Marso Pagsasanay sa Pagpaparehistro 

ng Botante sa San Juan Hills 

High School 

San Juan Hills High School 

Marso ShamROCK n' RUN St. Jude Medical Center 

Marso Pista ng Tagsibol sa Westminster Lungsod ng Westminster 
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2021 - 2022 na Kalendaryo ng Mga Posibleng Kaganapan sa Komunidad 

Buwan Pangalan ng Kaganapan Tagapag-organisa 

Abril Pista ng Arts Alive  Lungsod ng Mission Viejo 

Abril Perya ng Pakikipagkita sa Mga 

Propesyonal sa Beckman High 

School 

Beckman High School 

Abril Pista ng Tagsibol sa Lungsod ng 

Westminster 

Lungsod ng Westminster 

Abril Cypress Farmers Market Lungsod ng Cypress 

Abril Dia del Niño Lungsod ng Santa Ana 

Abril Dia del Niño El Centro Cultural De Mexico 

Abril Art Walk sa DTSA Downtown Santa Ana 

Abril Araw ng Mundo na Kaganapan  Golden West College 

Abril Feria de Abril Feria Los Alamitos 

Abril Networking ng Pinagkukunan na 

Kaganapan ng Mga Friendly 

Center 

The Friendly Center 

Abril Perya ng Trabaho sa Tagsibol sa 

Irvine Valley College 

Irvine Valley College 

Abril Kaganapang Linggo ng 

Pagbibigay-kaalaman sa Botante 

sa Katella High School 

Katella High School 

Abril Pagsasanay sa Pagpaparehistro 

ng Botante 

League of Women Voters of 

Orange County 
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2021 - 2022 na Kalendaryo ng Mga Posibleng Kaganapan sa Komunidad 

Buwan Pangalan ng Kaganapan Tagapag-organisa 

Abril Love Buena Park Lungsod ng Buena Park 

Abril Pagsasama-sama sa Media Arts 

Santa Ana (MASA) 

MASA/OC Film Fiesta 

Abril Pista ng Persian New Year Network of Iranian-American 

Professionals of Orange County  

Abril Dia del Niño Mga Lugar para sa Perya sa OC  

Abril Forum sa Pagprotekta sa Mga 

Nagrerenta 

Orange County Communities 

Organized for Responsible 

Development 

Abril Perya ng Trabaho para sa 

Kabataan sa Tag-init 

Employment Development 

Department 

Abril  Pagkikita-kita ng Kabataang 

LGBTQ sa OC 

LGBT Center 

Mayo Pista ng 5 de Mayo sa Anaheim Lungsod ng Anaheim 

Mayo Forum sa Buwan ng Pamana ng 

Asian Pacific American 

Asian Americans Advancing Justice 

– Orange County 

Mayo Pagdiriwang sa Buwan ng 

Pamana ng Asian American 

Pacific Islander 

 Southern California Edison 

Mayo Labanan ng Mga Mariachi Mission San Juan Capistrano 

Mayo Showcase ng CIELO CIELO 

Mayo Pista ng Cinco de Mayo Lungsod ng San Clemente 
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2021 - 2022 na Kalendaryo ng Mga Posibleng Kaganapan sa Komunidad 

Buwan Pangalan ng Kaganapan Tagapag-organisa 

Mayo Cinco De Mayo Sa Tustin Lungsod ng Tustin 

Mayo Kaganapang Pakikipagdiskusyon 

ng Mag-aaral  

CSU Fullerton 

Mayo Kaganapang Pakikipagdiskusyon 

ng Mag-aaral 

Cypress College 

Mayo Pagsasayaw para sa Pag-aalis ng 

Stigma  

Bowers Museum 

Mayo Farmers Market sa Downtown 

Anaheim 

Lungsod ng Anaheim 

Mayo Estrella Awards Orange County Hispanic Chamber 

of Commerce 

Mayo Kumperensya ng FaCT Families and Communities 

Together 

Mayo Tibok ng Puso ng Mexico Chapman University 

Mayo Buwanang Pagpupulong ng 

Irvine Evergreen Chinese Senior 

Association 

Irvine Evergreen Chinese Senior 

Association 

Mayo Irvine Korean Cultural Festival Irvine Korean Cultural Festival 

Mayo Jarana Carnavalera Jarana Carnavalera en California 

Mayo Pista ng Mariachi Viva la Vida/Calacas 

Mayo Hapunan ng New Horizons-

Cinco de Mayo 

YMCA ng OC 
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2021 - 2022 na Kalendaryo ng Mga Posibleng Kaganapan sa Komunidad 

Buwan Pangalan ng Kaganapan Tagapag-organisa 

Mayo Greek na Pista sa OC St. John the Baptist Greek 

Orthodox Church 

Mayo Hapunan sa Pagpaparangal ng 

OC Human Relations 

OC Human Relations 

Mayo Open Garden Day Lungsod ng Santa Ana 

Mayo Pagkikita-kita ng Asian na 

Samahan ng Pamunuan ng 

Orange County 

Asian Business Association of 

Orange County  

Mayo Pista ng Rancho Days-Heritage 

Hill Historical Park 

OC Parks 

Mayo Kaganapang Pakikipagdiskusyon 

sa Saddleback College 

Saddleback College 

Mayo Kaganapang Pakikipagdiskusyon 

sa Santa Ana College 

Santa Ana College 

Mayo Internasyonal na Pista ng SOKA SOKA University 

Mayo Estado ng Komunidad Fullerton Collaborative 

Mayo Cinco de Mayo Fiesta The Outlets at San Clemente 

Mayo UCI Anti-Cancer Challenge Run UC Irvine 

Mayo Pista ng Vesak - Pagdiriwang sa 

Kaarawan ni Buddha 

Giac Ly Buddhist Monastery 

Mayo Pista ng Vesak - Mile Square 

Park 

Vietnamese American Buddhist 

Congregation 
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2021 - 2022 na Kalendaryo ng Mga Posibleng Kaganapan sa Komunidad 

Buwan Pangalan ng Kaganapan Tagapag-organisa 

Mayo Tanghalian ng Mga Beterano LULAC 

Mayo Veterans Resource Center sa 

Santa Ana College 

Santa Ana College 

Mayo Boses ng Pagbabago OC Health Care Agency (OCHCA) 

at Orange County Asian and Pacific 

Islander Community Alliance 

(OCAPICA) 

Mayo Pagpupulong ng Komunidad ng 

Willcock 

Orange County Communities 

Organized for Responsible 

Development 

Hunyo Taunang Pagpupulong at 

Pagsasama-sama ng Mga 

Miyembro ng Filipino-American 

Lawyers of Orange County 

Filipino-American Lawyers of 

Orange County  

Hunyo Taunang Perya ng Pagha-hire sa 

Orange County 

Michelle Steel, Superbisor, Lupon 

ng Mga Superbisor ng Ika-2 Distrito 

ng Orange County at KACC 

Foundation 

Hunyo Surian ng Pamumuno sa 

Pagboto ng APIA 

Orange County Asian Pacific 

Islander Community Alliance 

Hunyo Akademya ng Kandidato Orange County Labor Federation 

Hunyo Celebracion y Mercadito Radio Santa Ana/Centro Cultural 

Santa Ana 

Hunyo Mga Seremonya ng 

Pagkamamamayan 

Korte ng Distrito ng United States, 

Sentral na Distrito ng California 
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2021 - 2022 na Kalendaryo ng Mga Posibleng Kaganapan sa Komunidad 

Buwan Pangalan ng Kaganapan Tagapag-organisa 

Hunyo Perya ng Pagkamamamayan Orange County Communities 

Organized for Responsible 

Development 

Hunyo Feria de Salud Mga Apartment sa Las Lomas 

Gardens 

Hunyo Araw ng Pagpapahalaga sa Pista 

- Araw ng Pag-aalaga 

Crooru Caregivers On-demand 

Hunyo Akademya ng Pamumuno ng 

OCCORD 

Orange County Communities 

Organized for Responsible 

Development 

Hunyo Open House  Rancho Santiago Community 

College District 

Hunyo Serye ng Konsiyerto sa Tag-init 

sa San Juan Capistrano 

Lungsod ng San Juan Capistrano 

Hunyo Small Business Week Awards Hispanic Chamber of Commerce ng 

Orange County 

Hunyo Pagdidiskusyon sa Linggong 

Misa sa Christ Our Savior Parish 

Christ Our Savior Parish Church 

Hulyo Mga American Indian na Pamilya Walking Shield 

Hulyo Akademya ng Kandidato  Orange County Labor Federation 

Hulyo Serye ng Jazz na Konsiyerto sa 

Tag-init 

Segerstrom Center for the Arts 

Hulyo Pista ng Komunidad sa Cypress Cypress Community Festival 

Association 
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Agosto American na Mariachi South Coast Repertory 

Agosto Pista ng Brea Lungsod ng Brea 

Agosto Canto de Anaheim Pacific Symphony  

Agosto Taunang Fundraiser ng Chicanxs 

Unidxs 

Chicanxs Unidxs 

Agosto Taunang Expo ng Komunidad at 

Pambansang Gimik sa Gabi 

Lungsod ng La Palma 

Agosto Mga Konsiyerto sa Parke Lungsod ng Orange 

Agosto Araw ng Paglipat sa CSU 

Fullerton 

CSU Fullerton 

Agosto Farmers Market sa Downtown 

Fullerton 

Lungsod ng Fullerton 

Agosto Fiesta Music Festival San Clemente Chamber of 

Commerce 

Agosto Serye ng Movies in the Park Lungsod ng Fountain Valley 

Agosto Serye ng Sizzlin’ Summer 

Concert 

Lungsod ng Irvine 

Agosto Pambansang Gimik sa Gabi Kagawaran ng Pulisya ng Mission 

Viejo 

Agosto Pamilihan sa Gabi sa OC Costa Mesa 

Agosto Perya sa Orange County Costa Mesa 
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Agosto Sertipikadong Farmers Market sa 

Placentia 

Lungsod ng Placentia 

Agosto Sabor a Mar -

Folcklorico/Mariachi 

Relampago del Cielo 

Agosto Mga Konsiyerto sa Tag-init na 

Evening in the Park 

Lungsod ng San Juan Capistrano 

Agosto Farmers Market sa Seal Beach Lungsod ng Seal Beach 

Agosto Senior Fitness Expo Lungsod ng Irvine 

Agosto The Vic Victoria Skimboards 

Agosto Serye ng Mga Musikal at Dula Santa Ana College 

Setyembre Paggunita sa 9/11 The Richard Nixon Presidential 

Library & Museum 

Setyembre Moon Festival ng AASCSC Asian American Senior Citizens 

Service Center 

Setyembre Pista ng Mariachi sa Anaheim Rhythmo Inc. Akademya ng 

Mariachi 

Setyembre Discoverfest CSU Fullerton 

Setyembre Pista ng Wellness sa Lungsod ng 

Brea 

Lungsod ng Brea 

Setyembre Fiestas Patrias Lungsod ng Santa Ana 
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Setyembre Press Conference sa 

Pambansang Araw ng 

Pagpaparehistro ng Botante 

Lungsod ng Santa Ana 

Setyembre Expo ng Karera at Open House 

sa County ng Orange 

County ng Orange 

Setyembre Irvine Global Village Festival Lungsod ng Irvine 

Setyembre Moon Festival sa Irvine Irvine Chinese School/South Coast 

Chinese Cultural Center 

Setyembre Araw ng Mga Bayani sa Lake 

Forest 

Lungsod ng Lake Forest 

Setyembre Pista ng Mga Bata sa Mid-

Autumn 

The Coordinating Committee of 

Vietnamese American Youth 

Organizations 

Setyembre Perya ng Kalusugan ng OCEA Orange County Employees 

Association 

Setyembre Internasyonal na Perya sa Kalye 

ng Orange 

Lungsod ng Orange 

Setyembre SAC Club Rush Santa Ana College 

Setyembre Araw ng Pamilya sa Santa Ana MAGIC Inc. Academy of the Arts 

Setyembre Westminster Dia de la Familia Lungsod ng Westminster 

Oktubre Pista ng Taglagas sa Anaheim at 

Parada sa Halloween 

Lungsod ng Anaheim 
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Oktubre Mga Seremonya ng 

Pagkamamamayan 

Korte ng Distrito ng United States, 

Sentral na Distrito ng California 

Oktubre Family Fun sa Halloween Lungsod ng Stanton 

Oktubre Expo ng Kalusugan ng 

Matatanda 

Lungsod ng Yorba Linda 

Oktubre Perya ng Pinagkukunan ng 

Komunidad 

Huntington Beach Adult School 

Oktubre Kampanya ng Pagpaparehistro 

ng Botante ng Mga Guro ng 

CSU Fullerton 

CSU Fullerton 

Oktubre Kaganapang Magbigay ng Araw 

ng Serbisyo 

Cypress College 

Oktubre Art Walk sa Downtown Fullerton Magoski Arts Colony 

Oktubre Kaganapan sa Fullerton Museum 

Center 

Lungsod ng Fullerton 

Oktubre Airshow sa Huntington Beach The Great Pacific Airshow 

Oktubre Pagsasama-sama sa Buwan ng 

Hispanikong Angkan 

Hispanic Chamber of Commerce ng 

Orange County 

Oktubre Buwanang Pagpupulong ng 

Irvine Evergreen Chinese Senior 

Association 

Buwanang Pagpupulong ng Irvine 

Evergreen Chinese Senior 

Association 

Oktubre Pinoy Piyesta sa Irvine Valley 

College 

Elevate AAPI @ Irvine Valley 

College 
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Oktubre Kaganapang Pagpaparehistro ng 

Empleyado 

Masimo 

Oktubre Nashtai at Ashnai: Persian na 

Almusal Kasama ang UC Irvine 

Iranian Student Union 

Iranian Student Union sa UC Irvine 

Oktubre Pista ng Pag-aani ng Arirang sa 

OC 

Arirang OC Festival  

Oktubre OC Film Fiesta Media Arts Santa Ana 

Oktubre Pagtatanghal ng Internasyonal 

na Sasakyan sa OC 

Motor Trend Group, LLC 

Oktubre Kumpetisyon ng OC Roller 

Derby 

OC Roller Derby  

Oktubre Presentasyon para sa 

Pagbibigay-kaalaman sa Botante 

Orange Coast College 

Oktubre Pista ng Ani sa Placentia Heritage Festival Committee ng 

Placentia  

Oktubre Expo ng Negosyo ng 

Relationship Building Network 

Relationship Building Network, Inc. 

Oktubre Pagdiriwang sa Sining: FALL 

FOR ALL 

Segerstrom Center for the Arts 

Oktubre Perya at Folk Festival sa 

Silverado Country 

Perya at Folk Festival sa Silverado 

Country 

Oktubre Perya ng Pakikipag-ugnayan ng 

Komunidad 

UC Irvine 
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Oktubre Viet Film Fest Vietnamese American Arts and 

Letters Association  

Oktubre Kampanya ng Pagpaparehistro 

ng Botante ng Western State 

College of Law 

Konseho ng Mag-aaral ng Western 

State College of Law 

Nobyembre Hapunan para sa Anibersaryo ng 

Delhi Center 

Delhi Center 

Nobyembre Dia de los Muertos Calacas Inc 

Nobyembre Golden Future 50+ Expo  Golden Future Expos Inc. 

Disyembre Bisperas ng Pasko sa Mexico-

Nochebuena 

Chapman University 

Disyembre Project Soapbox Actions Civics CA 

Disyembre Winter Wonderland Lungsod ng Irvine 
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