Maari ba akong bumoto?
Inaalis ang karapatang bumoto ng isang tao kung siya ay nahatulan, nung siya ay sapat na gulang, na nagkasala ng
felony (mabigat na krimen) sa ilalim ng batas ng estado ng Washington, at hindi siya maaaring bumoto habang siya ay
nasa bilangguan, na bahagi ng kanyang sentensiya para sa felony sa ilalim ng isang batas estado o federal. Nguni’t ang
karapatang bumoto ay awtomatikong ibinabalik kapag ang tao ay hindi na napapailalim sa Department of Corrections
(DOC) [Kagawaran ng mga Bilibid ng Estado ng Washington] at natapos na niya ang kanyang pagkakabilanggo na naging
bahagi ng kanyang sentensiya para sa felony na hatol ng hukumang estado o federal. Makakatulong ang balangkas na ito
upang malaman mo kung ang taong nahatulan ng isang krimen ay maaaring bumoto.
Ikaw ba ay nahatulang nagkasala ng isang felony (mabigat na krimen)
o misdemeanor (hindi gaanong mabigat na krimen)?

Felony (mabigat na krimen)

Misdemeanor (hindi gaanong
mabigat na krimen)

Ikaw ba ay nahatulan sa hukumang pangmatanda o pangkabataan?

Matanda

Kabataan

Ikaw ba ay nahatulan sa hukumang federal?

Hindi

Oo

Ikaw ba ay nakakulong pa
dahilan sa pagkakahatol sa iyo?

Ikaw ba ay nahatulan sa Estado ng Washington?

Oo

Hindi

Oo

Hindi

Ikaw ba ay nasa ilalim pa ng superbisyon ng DOC?
Hindi ako sigurado.

Oo

Hindi
Maari kang
magparehistro para bumoto.

Kung hindi ka sigurado kung nasa ilalim ka
pa ng superbisyon ng DOC, ikaw (o taong
kumakatawan para sa iyo) ay dapat tumawag
sa DOC sa 1-800-430-9674, mula Lunes
hanggang Biyernes, nang mula 8 a.m. hanggang
5 p.m. Tanungin mo kung mayroong “bukas” o
“aktibong” rekord pa ang DOC sa iyo.
▪ Kung sabihin nilang Wala, karapat-dapat ka
nang bumoto at dapat kang magparehistro at
ipatupad mo ang iyong karapatan!
▪ Kung sabihin nilang Mayroon, hingin mo ang
pangalan at numero sa telepono ng superbisor
ng iyong Community Correction Officer, at
tawagan mo yung superbisor para tanungin
kung ikaw ay kasalukuyang nasa “ilalim pa ng
community custody.” Kung ang sagot ay Oo,
hindi pa ibinabalik sa iyo ang karapatan
mong bumoto.

Hindi ka pa maaring magpalista
para bumoto pero ang iyong
karapatang bumoto ay awtomatikong
ibabalik sa iyo kapag wala ka na sa
superbisyon ng DOC at/o natapos
mo na ang pagkakabilanggo ayon
sa pagkakahatol sa iyo. Krimen ang
bumoto kung hindi ka pa karapatdapat. Iyan ang dahilan kung bakit
mahalagang makasigurado ka sa
katayuan ng iyong karapatang
bumoto. Kung ikaw ay nagaalinlangan, maari lamang tawagan
mo ang DOC bago ka magparehistro
para makasigurado kang ikaw ay
kwalipikado na.

Maraming paraan kung paano
magpapalista, kasama na dito
ang personal na pagharap
sa opisinang panghalalan ng
county auditor at sa marami
pang ibang lugar, mga opisina
ng gobyerno, mga paaralan,
mga silid aklatan at mga
istasyon ng bumbero. Maaari
ka rin magparehistro online
sa www.sos.wa.gov, sa
pamamagitan ng koreo, o sa
mga organisasyon tulad ng
League of Women Voters.

