
Maagang Pagboto 
sa Araw ng Sabado 
at Linggo

COUNTY NG LOS ANGELES
Tagapagrehistro-Tagapagtala/Klerk ng County

SAAN
• Aklatang Arroyo Seco

• Sentro ng Pag-aaral ng Puente

SINO Mga botanteng naninirahan sa
Pangkongresong Distrito 34

BAKIT
Kaginhawahan 
at mga Opsyon?
Ang isa sa aming mga hangarin 
ay palawakin ang bilang ng 
mga opsyon ng mga botante sa 
pagpapatala ng kanilang boto. 
Ang mga lokasyon ng maagang 
pagboto sa araw ng Sabado at 
Linggo ay nagkakaloob sa mga 
botante ng kaginhawahan ng 
pagpili kung kailan at saan sila 
makaboboto bago ang Araw ng 
Halalan.

ANO
Nagkakaloob sa mga botante ng isang 
maginhawang personal na opsyon para sa 
pagpapatala ng kanilang boto bago ang Araw 
ng Halalan.

Lahat ng tatlong (3) lokasyon ay naglilingkod 
din bilang lokasyon ng pagdadala ng balota ng 
Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo. Ang mga 
botanteng naihanda na para ipatala ang kanilang 
balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo ay 
hindi na kailangang pumila.

Boyle Heights

Chinatown

City Terrace

Cypress Park

Downtown Los Angeles

Eagle Rock

El Sereno

Garvanza

Glassell Park

Highland Park

Koreatown

Little Bangladesh

Little Tokyo

Lincoln Heights

Montecito Heights 
Monterey Hills

Mount Washington

Westlake

• Aklatang Pio Pico

KAILAN Ika-3 ng 
HUNYO

Ika-4 ng
HUNYO

Ika-8 ng UMAGA 
hanggang ika-4 ng HAPON

SA MAIKLI
Ang Tagapagrehistro-Tagapagtala/Klerk ng County ng County ng Los Angeles ay nag-aalay ng maagang pagboto sa 
araw ng Sabado at Linggo para sa darating na Espesyal na  Pangkalahatang Halalan ng Pangkongresong Distrito 34 
ng ika-6 ng Hunyo. Sa araw ng Sabado at Linggo bago ang halalan (ika-3-4 ng  Hunyo) magkakaroon ng tatlong (3) 
karagdagang lokasyon ng maagang pagboto sa loob ng distrito. Ang mga karapat-dapat na botante ay makabibisita 
sa alinmang lokasyon at makakapagpatala ng kanilang balota.

LAvote.net



Maagang Pagboto sa Araw 
ng Sabado at Linggo

Upang makakuha ng karagdagang kaalaman tungkol sa Maagang Pagboto at Maagang Pagboto sa 
Araw ng Sabado at Linggo mangyaring bisitahin ang LAvote.net. Ang mga kalahok na lokasyon sa 
Maagang Pagboto sa Araw ng Sabado at Linggo ay:

LOKASYON PARADAHAN LUGAR NG PAGBOTO

Aklatang Arroyo Seco 
6145 N. Figueroa St.  
Los Angeles, CA 90042 

Ang paradahan ay makukuha sa 
itinalagang loteng paradahan ng mga 
aklatan na matatagpuan sa  
Piedmont Ave. 

Ang pagboto ay magaganap sa 
loob ng “Silid ng Pulong” ng 
aklatan. Ang pasukan patungo sa 
silid ng pulong ay katabi ng mga 
pinto sa pagpasok/paglabas ng 
aklatan. 

Aklatang Pio Pico 
694 S. Oxford Ave.,  
Los Angeles, CA 90005 

• Ang paradahan ay magagamit sa
mga loteng paradahan ng aklatan
na matatagpuan sa Oxford Ave.
(Magkakaibang pamamaraan sa 
pagparada para sa magkakaibang araw 
upang pumarada nang libre sa loob ng 
lote ng aklatan)

• Sabado – Ikaw ay tatanggap ng isang
tiket sa pagparada mula sa tagaasikaso
ng paradahan na matatagpuan sa
pasukan ng loteng paradahan. Dapat
mong patibayan ang iyong tiket sa
pagparada sa loob ng aklatan na
matatagpuan sa pangharap na mesa
para sa paglabas.

• Linggo – Walang tiket sa pagparada o
pagpapatibay na kinakailangan para sa
libreng pagparada.

Ang pagboto ay magaganap sa 
loob ng “Silid ng Pulong” ng 
aklatan. Ang pasukan sa silid ng 
pagboto ay nasa kahabaan ng 
daanan ng naglalakad sa pagitan 
ng Serrano Ave. at Oxford Ave, na 
matatagpuan sa Hilagang bahagi 
ng aklatan. Magkakaroon ng mga 
palatandaan upang gabayan kayo 
mula sa parehong kalye. 

Sentro ng Pag-aaral ng 
Puente  
501 S. Boyle Avenue 
Los Angeles, CA 90033

Ang paradahan ay magagamit 
sa lote ng paradahan na nasa S. 
Boyle Ave. Ang paradahang 
napupuntahan ay  magagamit sa 
timog na bahagi ng gusali. 

Ang pagboto ay gaganapin sa loob 
ng Silid ng Ibat-ibang Gamit. Ang 
pasukan sa silid ng ibat-ibang 
gamit ay matatagpuan sa 
pangunahing lobi ng gusali.
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