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TUNGKOL SA GABAY NA ITO
Sinasagutan ng gabay na ito ang mga tanong tungkol sa proseso ng 
pagboto. Binibigyan ako nito ng impormasyon katulad ng kung sino ang 
makakaboto, saan at kailan boboto, at anong ID ang dadalhin.

Makukuha ang gabay na ito sa mga ibang wika at ibang anyo sa  
elections.sk.ca, o sa pamamagitan ng  
pagtawag sa 1.877.958.8683.
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Sa ating sistemang First Past the Post , ang bawat nararapat na botanteng 
Saskatchewan ay pinahihintulutang bumoto ng isang beses para sa isa sa 
mga kandidato sa kanilang konstityuwensya (kilala sa mga ibang probinsiya 
bilang mga distritong elektoral, mga dibisyong elektoral o bilang pederal 
na mga riding). Sa bawat konstityuwensya, naglalaban ang mga kandidato 
na mahalal bilang Miyembro ng Lehislatibong Kapulungan (Member 
of the Legislative Assembly (MLA)). Mananalo ang kandidato na may 
pinakamaraming boto. Sa Saskatchewan bilang kabuuan, ang partidong 
politikal na may pinakamaraming kandidatong nahalal ay ang magiging 
pamahalaan at ang namumuno sa partidong iyon ang magiging Premier.

Para sa susunod na pangkalahatang halalan sa Abril 4, ang Saskatchewan 
ay hahatiin sa 61 konstityuwensya, nadagdagan ng tatlo mula sa 

Pangkalahatang Halalan noong 
2011. Ang mga hangganan ng iyong 
konstityuwensya ay malamang nagbago 
mula noong huling halalan.

Mayroon kaming interactive na 
mapping tool sa aming website para 

matulungan kang hanapin kung saan boboto. Ipasok lang ang iyong 
address at ang iyong impormasyon at lalabas ang iyong impormasyon sa 
konstityuwensya . Tingnan ang iba pa sa elections.sk.ca/wheretovote.

TUNGKOL SA PROBINSIYAL NA HALALAN

WHERE TO VOTE

SEARCH
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Para bumoto sa probinsiyal na halalan sa Abril 4, 
dapat ikaw ay:

• Isang mamamayan ng Canada;

• Hindi mas bata sa 18 taong gulang;

• Tumira sa Saskatchewan ng hindi bababa sa anim 
na buwan bago tawagin ang araw ng halalan.

MGA BOBOTONG MAG-AARAL O MILITAR NA 
TAUHAN

Ang mga residente ng Saskatchewan na nag-aaral 
ngayon sa labas ng probinsiya ay nararapat bumoto, 
pati ang mga mag-aaral mula sa labas ng probinsiya 
na nag-aaral ngayon sa Saskatchewan.

Ang mga aktibong miyembro ng Canadian Forces at 
pamilya nilang mula sa Saskatchewan na naninilbihan 
sa labas ng probinsiya ay maaaring bumoto. Ang mga 
aktibong miyembro ng Canadian Forces at pamilya 
nila mula sa labas ng probinsiya na kasalukuyang 
naninilbihan sa Saskatchewan ay nararapat ding 
bumoto.

MAAARI BA AKONG BUMOTO?
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Lahat ng mga nararapat na botante ay may karapatang:

• Humingi ng tulong para markahan ang balota mo kung hindi mo kayang gawin ito;

• Humingi sa pinagtatrabahuhan mo ng tatlong magkakasunod na oras mula sa trabaho 
para bumoto habang bukas ang mga botohan;

• Magrehistro sa listahan ng mga botante bilang botante;

• Tanggihan ang balota mo at ipatala ito na ganoon;

• Magpatulong sa tagapagsaling-wika;

• Panatiliing sikreto ang boto mo;

• Humiling ng bagong balota kung aksidente mong nasira o nadumihan ang ibinigay sa iyo;

• Humiling ng instruksiyon kung paano markahan at itupi ang balota;

• Humiling na bumoto agad sa labas ng botohan kung pisikal na hindi ka makapasok sa 
botohan;

• Repasuhin ang sarili mong impormasyon sa listahan ng mga botante at mag-apply para sa 
mga pagbabago;

• Bumoto kung naghihintay ka sa pila kapag nagsara na ang pagboboto, at

• Pribadong bumoto nang walang abala.
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Ang listahan ng mga botante ay listahan ng mga nakarehistrong botante 
sa bawat isa sa 61 konstityuwensya ng Saskatchewan. Ang pagiging nasa 
listahang ito nang maaga ay magpapadali at magpapabilis sa karanasan 
mong bumoto.

Kung rehistrado kang botante, may karapatan kang repasuhin ang sarili 
mong impormasyon sa listahang ito mula ngayon hanggang Marso 23. 
Hanggang sa Marso 22, maaari mong repasuhin ang iyong impormasyon 
sa pamamagitan ng pagtawag sa 1.877.958.8683, pagbisita sa aming 
website, o ng ikaw mismo sa returning office ng iyong konstityuwensya. 
Sa Marso 23, marerepaso mo lang ito nang ikaw mismo sa opisina.

Kung wala ka sa listahan, mayroon ka lang hanggang Marso 22 para 
magrehistro online o gamit ang telepono.

Kung wala ka sa listahan makalipas ang Marso 23, maaari ka pa ring 
bumoto sa pamamagitan ng pagpaparehistro nang ikaw mismo sa 
advanced na pagboto, sa Marso 29 hanggang Abril 2 o sa araw ng 
halalan sa Abril 4.

Huwag kalimutang magdala ng ID.

MAGPAREHISTRO PARA BUMOTO
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Election Day

This Voter Information Card (VIC) is for:

Advance Voting Days

You vote at
Monday, April 4, 2016
9 a.m. to 8 p.m. CT

You may vote at any one of the following locations on these dates and times 
Saskatoon Silver Spring Willow Grove 
403 Silverwood Road, Saskatoon
St. Angela School 
302 Russell Road, Saskatoon 
Brownell School 
247 Russell Road, Saskatoon
Silverwood Heights School 
403 Silverwood Road, Saskatoon
Brownell School  
247 Russell Road, Saskatoon
Brownell School  
247 Russell Road, Saskatoon 
St. Angela School 
302 Russell Road, Saskatoon 

Tuesday March 29, 2016
Wednesday March 30, 2016
Thursday March 31, 2016
Friday, April 1, 2016
3 p.m. to 10 p.m. CT

Saturday, April 2, 2016
Noon to 7 p.m. CT

Bring this Voter Information Card with you to vote.

If this information  
is not correct, update  
it online at:  
elections.sk.ca  
or call:  
1-877-958-8683. 

John Sample
4321 Long Street
P.O.Box 123

Martensville High School 
1 Any Street

Polling Division:
Constituency:

Name Goes Here
Name Goes Here

1234567

Agad makalipas tawagin ang halalan (kilala rin bilang paghulog ng 
writ), lahat ng nakarehistrong botante ay makakatanggap ng Voter 
Information Card (VIC) sa mail. Sinasabi nito sa iyo kung saan at 
kailan boboto. Kung may mahigit sa isang nakarehistrong botante 
sa tirahan mo, kasama sa card na ito ang mga pangalan ng lahat 
ng nakarehistrong botante. Kapag hindi ka nakatanggap ng VIC, 
malamang ay wala ka sa listahan ng mga botante.

Kung tama ang lahat, nakarehistro kang bumoto. Wala ng iba ka pang 
gagawin o anumang gagawing pagkilos (maliban ang bumoto!).

Kung may mali sa pangalan mo o address, o kung hindi mo 
matanggap ang VIC na ito sa pagsapit ng Marso 18, tawagan kami sa 
1.877.958.8683.

Hintayin ang iyong VIC sa mail sa unang bahagi ng Marso.

ANG AKING VOTER INFORMATION CARD (VIC)



BUMOTO SA ARAW NG HALALAN

Araw ng halalan sa Abril 4, ang huling araw ng pagboto at ang araw ng 
pagbilang natin ng balota. Ang oras ng pagboto ay 9 a.m. hanggang 8 p.m., 
Central Time.

Ang bawat botante ay may partikular na lokasyon kung saan boboto. Para 
malaman ang sa iyo, tingnan ang iyong Voter Information Card (VIC) na ipinadala 
sa iyo sa pamamagitan ng mail. Pumunta sa elections.sk.ca o tawagan kami.

BUMOTO NG MAAGA

Ang maagang pagboto ay isasagawa ng limang araw—Marso 29 hanggang 
sa Abril 2—sa ilang lokasyon sa paligid ng Saskatchewan. Makakaboto ka sa 
anumang lokasyon ng pagboto sa iyong konstityuwensya sa isa sa mga limang 
araw na ito. Tingnan ang iyong VIC para sa mga lokasyon ng pagboto.

Marso 29 hanggang Abril 1, 3 p.m. hanggang 10 p.m. Central Time

Abril 2, tanghali hanggang 7 p.m. Central Time

Bumoto ka man sa araw ng halalan o maaga, dalhin ang iyong VIC para padaliin 
at pabilisin ang karanasan mo sa pagboto.

MGA PARAAN PARA BUMOTO KA

Ang pagboto sa araw ng halalan, Abril 4, ay isang paraan lang sa 
paghulog ng iyong balota. Kung wala ka sa bahay o abala ka sa 
araw ng halalan, may mga ibang paraan para bumoto:
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BUMOTO SA TAHANAN NG PERSONAL NA PAG-AALAGA

Ang mga lugar sa pagboto ay itatakda sa mga piling tahanan 
sa personal na pag-aalaga at mga tahanan ng mga senior 
sa paligid ng Saskatchewan. Ipapaskil ang buong listahan sa 
aming website.

BUMOTO SA OSPITAL

Kung pasyente ka sa Abril 4, makakaboto ka sa ospital kung 
nasaan ka, kahit na hindi mo ito tunay na konstityuwensya.

BUMOTO SA TAHANAN MO

Kung nasa bahay ka dulot ng kapansanan, maaari kang 
makipag-ayos na mapuntahan ng manggagawa ng halalan sa 
bahay mo upang ikaw at ang tagapag-alaga mo, kung nararapat 
ay makapaghulog ng balota. Ang pagboto sa bahay ay 
magagawa mula Marso 29 hanggang Abril 2. Makipag-ugnayan 
sa returning office ng iyong konstityuwensya bago ang Marso 
28 para maktakda ng appointment. Makakahanap ka ng listahan 
ng mga returning office sa aming website o sa pamamagitan ng 
pagtawag sa 1.877.958.8683.

MGA PARAAN PARA BUMOTO KA
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BUMOTO SA PAMAMAGITAN NG MAIL

Kung malayo ka sa iyong konstityuwensya sa halalan o kung mas 
kumbinyente, maaari kang bumoto sa pamamagitan ng mail. Magandang 
opsyon ito para sa mga snowbird na malayo sa probinsiya ngayong taglamig 
o sinumang wala sa Saskatchewan o wala sa iyong konstityuwensya sa Abril 
4. Ang mga presong nasa probinsiyal na sentrong koreksiyonal ay maaari ring 
nararapat bumoto bilang absentee na botante.

Para bumoto sa pamamagitan ng mail, dapat ka munang mag-apply para sa 
absentee na balota. Makukuha sa website namin ang aplikasyong ito para 
bumoto. Matatanggap mo ang iyong balota sa mail, pupunan ito at ime-mail 
pabalik sa amin.

Kung bumuboto ka sa pamamagitan ng mail, mahalagang hindi maghintay 
ng masyadong matagal para simulan ang proseso. Kailangan mo ng sapat na 
oras para:

• Mag-download ng aplikasyon mula sa aming website;

• Punan ito at i-mail o i-email ito, pabalik sa amin kasama ng kopya ng 
inyong ID at nilagdaang deklarasyon;

• Hintaying dumating ang kit ng pagboto sa iyo sa pamamagitan ng mail 
matapos bumaba ang writ sa maagang bahagi ng Marso 2016; at

• Markahan ang balota mo at i-mail pabalik sa amin na may marka ng 
koreo bago ang 8 p.m. ng Abril 4.

MGA PARAAN PARA BUMOTO KA
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DAPAT KANG MAGPAKITA NG ID PARA BUMOTO. 
PINATUTUNAYAN NITO ANG IYONG PAGKAKAKILANLAN 
(PANGALAN) AT ADDRESS.

May tatlo kang opsyon:

1. Lisensiya sa pagmamaneho o ibang ID na bigay ng pamahalaan na 
mayroong iyong pangalan, litrato at address. Ito dapat ay ang iyong 
sibiko/tirahang address, legal na pagsasalarawan ng lupa, lote/bloke/
plano o First Nation na reserve.

2. Magpakita ng dalawang piraso ng ID, ang dalawa ay dapat mayroong 
iyong pangalan at ang isa ay dapat mayroong iyong address. 
Halimbawa, ang iyong health card at isang utility bill. Mayroong 
mahigit sa 50 matatanggap na dokumento. Nakalista ito sa susunod 
na pahina ng gabay na ito, sa iyong VIC, at sa aming website sa 
elections.sk.ca/bringID.

3. Sa istasyon ng pagboto, maaari kang lumagda ng deklarasyon at 
ang nakarehistrong botante mula sa iyong konstityuwensya, tulad ng 
kapitbahay o roommate, ay maaaring magpatunay sa iyo. Ang bawat 
tao ay maaari lang magpatunay sa isang ibang indibiduwal.
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KATANGGAP-TANGGAP NA ID

Katibayan ng Pagkakakilanlan

Birth Certificate Lisensiya sa Pagmamaneho 
(Saskatchewan) Parole Card

ID ng Canada Border Services Agency Lisensiya sa Pagkakaroon ng Armas Pasaporte ng Banyagang Estado

Donor Card ng Canadian Blood 
Services

Lisensiya sa Pangingisda, Trapping, 
Pangangaso

Lisensiya ng Operator ng  
Pleasure Craft

ID ng Canadian Forces Card ng Empleyado ng Pamahalaan Card ng Radio Operator

Pasaporteng Canadian Health Card (Saskatchewan) Card ng Social Insurance

ID ng CATSA Bracelet ng Ospital
Card ng Mag-aaral mula sa Institusyong 
Post-Secondary

Card ng Pagkamamamayan ng CIC Card ng Katayuan bilang Indian Union ID

ID Card ng CNIB Card ng Katayuang Métis Nation Health Crad ng Veterans Affairs

Credit Card Card ng Old Age Security (OAS) Voter Information Card

Debit Card Ibang ID (Pamahalaan, Munisipalidad, 
Dibisyon ng Paaralan, Indian Band) Sertipiko ng Wildlife

KAILANGAN MONG ID
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KATANGGAP-TANGGAP NA ID

Katibayan ng Address
Admission Form  
(Shelter, Mag-aaral, Tirahan ng Mga Senior) Dokumento ng Korte Statement ng Pensiyon

Katibayan ng Paninirahan Payslip ng Empleyado Post-Secondary na Mail

Bank Statement

Statement ng Mga Benepisyo ng 
Pamahalaan (Insurance ng Pag-empleyo, 
OAS, Panlipunang Tulong, Suporta sa 
Kapansanan, Benepisyo sa Buwis ng Bata, 
Workers’ Compensation)

Pagtatasa ng Buwis sa Pag-aari

Blangkong Tseke na may Pangalan ng 
Botante

Pagtatasa ng Buwis sa Kita
Liham ng Pampublikong Tagapag-alaga 
o Trustee

Sertipiko ng Titulo Polisa ng Insurance Utility Bill (telepono, koryente, cable)

Tseke (Pamahalaan, Munisipalidad, Dibisyon ng 
Paaralan, Indian Band)

Liham ng Pahintulot mula sa First 
Nations Band

Pagpaparehistro ng Sasakyan

Statement ng Credit Card Liham ng Pananatili  
(Shelter, Mag-aaral, Tirahan ng Mga Senior)

Voter Information Card mula sa 
Munisipalidad ng Saskatchewan

Statement ng Crop Insurance Mortgage o Lease Statement

KAILANGAN MONG ID
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ANO ANG MANGYAYARI KAPAG BUMOTO KA?

1. Kapag dumating ka sa lokasyon ng pagboto mo, babatiin ka ng 
trabahador sa halalan at ituturo sa iyo ang tamang mesa.

2. Dito mo ipapakita ang iyong ID at kukrusan ang pangalan mo sa 
listahan ng botante.

3. Bibigyan ka ng balota.

4. Pumunta sa likod ng screen ng pagboto para pribadong bumoto. 
Markahan ang isang kandidato ng X. Isang beses ka lang boboto. 
Tiklupin ang balota mo para panatiliin itong sikreto.

5. Ibalik ito sa manggagawa ng halalan, na magpapakita sa iyo kung 
saang kahon ng balota ito ilalagay.

Tapos ka na. Binabati kita sa paghulog ng iyong balota! Tandaang 
tingnan ang mga resulta makalipas ang 8 p.m. sa araw ng halalan sa 
website namin ng mga resulta sa results.elections.sk.ca.
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HOW DO I MARK MY BALLOT?

Examples of ACCEPTED ballots include the following: Examples of REJECTED ballots include:

Counting the ballots is an important part of election day. Ballots 
must clearly show who you voted for. Use the pencil provided to 
make only one mark on your ballot. Keep your mark inside the white 
circle just to the right of the candidate’s name. An X is best, but any 
mark will be accepted as long as there is only one mark in the circle, 
and in no way can the mark identify the voter. 

PAANO KO MAMARKAHAN ANG AKING BALOTA?

Ang pagbilang ng balota ay mahalagang bahagi ng araw ng halalan. 
Dapat malinaw na ipakita ng mga balota kung sino ang binoto mo. 
Gamitin ang nilaang lapis para gumawa ng isang marka lang sa iyong 
balota. Panatiliin ang marka sa loob ng puting bilog sa kanan lang ng 
pangalan ng kandidato. Pinakamainam ang X, pero anumang marka 
ay tatanggapin sa kundisyong isa lang ang marka sa bilog, at hindi 
matutukoy ng marka ang botante sa anumang paraan.

Kabilang sa mga halimbawa ng TINATANGGAP na balota ang 
sumusunod:

Kabilang sa mga halimbawa ng TINANGGIHANG 
balota ang sumusunod:



14

ANG ARAW NG HALALAN AY SA ABRIL 4, 2016
elections.sk.ca  |  1.877.958.8683  |  info@elections.sk.ca

TULONG SA PAGBOTO

Naninindigan kaming isama ang lahat ng mamamayan sa proseso ng 
pagboto. Nasa ibaba ang mga kasangkapan at serbisyo na hinahandog 
namin sa araw ng halalan sa marami sa halos 1,700 lokasyon ng pagboto 
sa buong Saskatchewan. Para kumpirmahin ang kakayahang mapuntahan 
ang iyong indibiduwal na lokasyon sa pagboto, pakitingnan ang iyong Voter 
Information Card (VIC).

• access sa wheelchair

• paradahan na malapit sa mga pasukan para sa mga botanteng may 
kapansanan

• sapat na ilaw o karagdagang ilaw sa likod ng mga screen ng pagboto

• mga hawakan ng lapis

• mga magnifier

• isang tactile at Braille na template sa pagboto na kasya sa ibabaw ng 
balota

• tulong sa pagmarka ng balota at pagdeposito nito

Kung hindi gagana para sa iyo ang maagang pagboto o sa araw ng halalan, 
may mga ibang opsyon sa pagboto na nakalista sa gabay na ito sa ilalim 
ng Mga Paraan sa Pagboto sa pahina 7 ng gabay na ito. Kabilang dito 
ang pagboto sa bahay, pagboto sa pamamagitan ng mail at pagboto sa 
maraming ospital at tahanan ng  pag-aalaga.

Para sa karagdagang impormasyon sa mga opsyon mo sa pagboto, 
makipag-ugnayan sa returning office ng iyong konstityuwensya. Ang 
mga akomodasyon, tulad ng paghandog ng tagapagsalin ng sign 
language, ay madalas magagawa kung maagang pinlano.

Manood o makinig sa aming video sa aming YouTube channel kung 
paano magagawang maa-access ang pagboto.
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MAY TRABAHONG ARAW NG HALALAN

Gumaganap ang mga mamamayan ng Saskatchewan ng pangunahing papel 
sa pagsuporta sa demokrasya sa pamamagitan ng paghandog ng oras nilang 
magtrabaho sa halalan. Ang pagtatrabaho sa araw ng halalan at mahusay na 
paraan para buuin ang iyong network (at ang iyong resume), makipagkonekta sa 
mga kaibigan at mabayaran habang ginagawa ito!

Kailangan namin ng 10,000 manggagawa para tumulong sa halos 1,700 
lokasyon sa pagboto sa mga lokasyon ng pagboto ng Saskatchewan sa buong 
probinsiya sa araw ng halalan. Maraming magkakaibang trabaho sa halalan, 
tulad ng information officer, deputy returning officer, poll clerk, registration 
officer, messenger at enumerator. Tingnan ang aming website para sa mga 
tungkulin ng lahat ng mga trabahong ito.

Gusto mong doblehin ang kaibahang magagawa mo sa iyong komunidad? 
Matapos ipahayag ang interes mong magtrabaho, isaalang-alang ang pag-
donate ng iyong sahod sa halalan sa kawang-gawa.

Para sumali at magbigay ng araw para sa demokrasya, magpatala sa  
elections.sk.ca/takepart o tawagan kami sa 1.877.958.8683.
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CHECKLIST NG BOTANTE

Hintayin ang iyong Voter Information Card (VIC) sa mail.  
(tingnan ang pahina 5) Kung hindi mo matanggap ang iyong 
card, tumawag sa 1.877.958.8683.

Bago pa man ay tingnan kung nakarehistro ka sa elections.sk.ca 
o sa pagtawag sa 1.877.958.8683. (tingnan ang pahina 4)

Piliin ang isa sa mga opsyon sa pagboto. (tingnan ang pahina 6-8)

Hanapin ang mga kandidato sa iyong konstityuwensya sa 
aming website.

Magdala ng ID para bumoto. Tingnan ang listahan ng mga 
tinatanggap na ID sa aming website. (tingnan ang pahina 10)
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Para sa karagdagang impormasyon sa pagboto sa 
Abril 4 na probinsiyal na halalan:

• Pumunta sa elections.sk.ca

• Tumawag sa 1.877.958.8683

• Tingnan ang aming Facebook page at Twitter  
@ElectionsSask at #SKVOTES

• Tingnan ang aming YouTube channel para sa 
mga video sa pagboto sa Saskatchewan

• Pumunta sa iyong opisina ng bumabalik 
na konstityuwensya at makipag-usap sa 
manggagawa ng halalan

Ang gabay na ito ay makukuha sa maraming wika sa 
aming website. Makakahanap ka rin dito ng audio na 
bersiyon at malaking print na bersiyon ng gabay na ito.

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

 “Ang ika-28 Pangkalahatang Halalan 
ng Saskatchewan sa Abril 4 ay ang 
pinakamalaking halalang kaganapan sa 
kasaysayan ng ating probinsiya. Ang ating 
tradisyon ng demokrasya sa Saskatchewan ay 
mahalaga para sa lahat ng ginagawa natin. 
Ikaw man ay botante, manggagawa sa araw 
ng halalan o kandidato, inaasahan ko ang 
iyong paglahok.”

Dr. Michael Boda 
Chief Electoral Officer 
Probinsiya ng Saskatchewan
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Nasa ibaba ang listahan ng mga link sa aming website para 
mapadali ang paghahanap ng ilan sa aming popular na 
impormasyon, tulad ng:

elections.sk.ca/accessibility

elections.sk.ca/bringID

elections.sk.ca/candidates

elections.sk.ca/canivote

elections.sk.ca/homeboundvoting

elections.sk.ca/takepart

elections.sk.ca/votersguide

elections.sk.ca/voterregistration

elections.sk.ca/waystovote

elections.sk.ca/wheretovote

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON


