
 

 

 

          

 
ABISO SA PUBLIKO 

Iminumungkahing mga Lokasyon ng Drop Box ng Balotang Ihuhulog 
sa Koreo at 10 Araw na Pagkokomento ng Publiko  

2020 Pampanguluhang Pangkalahatang Halalan 
 

 

Ang pagkilala na ang ilang taga-California ay nanaisin ang access sa mga opsyon ng pagbabalik ng balotang 

ihuhulog sa koreo maliban sa pamamagitan ng U.S. Postal Service, ipinatupad ng Estado ng California ang 

serye ng mga executive order (N-64-20 at N-67-20) at mga batas (Assembly Bill 860 at Senate Bill 423) na 

nilalayon na matiyak na maa-access, ligtas para sa mga botante at mga mangagawa sa halalan ang 2020 

Pampanguluhang Pangkalahatang Halalan.  

Nagtrabaho ang Tagarehistro ng mga Botante para gawing ligtas ang 70 exterior na mga lokasyon ng drop 

box ng balotang ihuhulog sa koreo para sa halalang ito sa nakalipas na maraming buwan.  Dahil sa mga 

direktiba sa kalusugan para pigilan ang pagkalat ng COVID-19 na nagresulta sa nabawasang access sa ilang 

gusali, hinikayat ang mga county na dagdagan ang bilang ng exterior na mga lokasyon ng drop box ng balota 

na ihuhulog sa koreo na makukuha ng mga botante simula Oktubre 6, 2020, at matatapos nang at 8 p.m. 

Araw ng Halalan, Nobyembre 3, 2020. 

Bago ang pagkumpleto ng mga lokasyon ng drop box ng balotang ihuhulog sa koreo para sa 2020 

Pampanguluhang Pangkalahatang Halalan, inihanda ng Tagarehistro ng mga Botante ang isang Listahan ng 

Iminumungkahing mga Lokasyon ng Drop Box ng Balotang Ihuhulog sa Koreo ng kasama ang isang mapa ng 

mga lokasyong ito. Maaaring suriin ng publiko ang: 

 Ang Listahan ng Iminumungkahing mga Lokasyon ng Drop Box ng Balotang Ihuhulog sa Koreo sa 
https://www.sbcountyelections.com/Portals/9/Elections/2020/1103/List_ProposedDropBoxLocations.pd
f  

 Ang Mapa ng Iminumungkahing mga Lokasyon ng Drop Box ng Balotang Ihuhulog sa Koreo sa 

https://www.sbcountyelections.com/Elections/2020/1103/MapofProposedMailBallotDropBoxes.aspx* 

 

Tatanggapin ang nakasulat na mga pampublikong komento nang sampung araw, hanggang 5 p.m. sa 

Setyembre 18, 2020, sa pamamagitan ng email sa Communications@rov.sbcounty.gov, by fax at 

(909) 387-2022, at sa pamamagitan ng sulat o nang personal sa 777 E. Rialto Avenue, San Bernardino, CA 

92415. 

Isasaalang-alang ng Tagarehistro ng mga Botante ang lahat na nakasulat na mga pampublikong komento na 

matatanggap bago ang 5 p.m. sa Setyembre 18, 2020, at isasaayos ang mga lokasyong ng drop box ng 

balota na ihuhulog sa koreo na itinutuing naaangkop bago kumpletuhin ang mga lokasyon. 

* Para tingnan ang mapa, kailangan mong gamitin ang mga sumusnod na browser: Google Chrome 

(recommended), Apple Safari, Microsoft Edge, o Mozilla Firefox. 
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