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MAKE YOUR PLAN TO VOTE

ORMAIL-IN BALLOT VOTE IN-PERSON

Find your polling location

Choose your voter ID

Drop off your ballot in-person by Tuesday, 
November 8, 2022

Track your completed ballot

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BỎ PHIẾU CỦA BẠN!
MAGBALAK NA KAYONG BUMOTO

BỎ PHIẾU BẰNG THƯ
BALOTA SA PAMAMAGITAN NG KOREO

BỎ PHIẾU TẠI CHỖ
MISMONG SARILI NINYO ANG BUMOTO

Apply for your ballot by Tuesday, November 1, 2022
Nộp đơn xin lá phiếu trước ngày  11/1/2022
Humingi ng balota bago 11/1/2022

Return your completed ballot
Gởi trả lại lá phiếu đã hoàn tất
Isauli ang completong balota

Đích thân mang nộp lá phiếu của bạn trước 
thứ Ba, ngày 11/8/2022.
Ibalik mismo ng inyong sarili ang balota 
11/8/2022.

Mail-in ballots must be received by Tuesday, 
November 8, 2022.
Lá phiếu gửi bằng thư phải được nhận trước 
ngày 11/8/2022.
Dapat matanggap bago 11/8/2022 ang mga 
balota sa pamamagitan ng koreo.

Theo dõi lá phiếu đã hoàn của bạn
Subaybayan ninyo ang inyong completong balota

Vote early in-person at a location set by your 
county.
Bỏ phiếu sớm tại chỗ ở địa điểm bỏ phiếu do quận 
hạt của bạn chỉ định.
Bumoto ng maaga ang mismong sarili sa mga 
lugar na itinakda ng inyong county.

Election day is November 8, 2022. Polls are open 
from 7:00 AM to 8:00 PM.
11/8/2022 là Ngày Bầu Cử. Các phòng phiếu 
mở cửa từ 7:00 sáng đến 8:00 tối.
Ang Halalan ay sa 11/8/2022. Bukas ang mga 
presinto magmula 7AM hanggang 8PM.

Tìm địa điểm bỏ phiếu của bạn
Hanapin ang inyong presinto

Chọn ID cho bạn
Piliin ang inyong Voter ID apiavote.org/pa

http://apiavote.org/pa


IMPORYASYON PARA SA 
MGA BOTANTE

INFORMATION FOR VOTERS

LEARN

VERIFY YOUR REGISTRATION

apiavote.org/register

THÔNG TIN DÀNH CHO CỬ TRI
You should not be asked for your ID if you have voted before at that polling 
location. Only voters who are voting for the first time in their polling location 
need to show ID. For a full list of valid ID options:

Nếu trước đây bạn đã từng bỏ phiếu ở cùng một địa điểm bỏ phiếu, bạn không 
cần xuất trình ID. Chỉ có cử tri lần đầu tiên bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu của họ 
mới cần xuất trình ID. Để có danh sách đầy đủ các loại ID hợp lệ:

Hindi kayo dapat hihingan ng ID kung bumoto na kayo noong una sa 
presintong ito. Mga botante na ngayon lang buboto sa kanilang presinto ang 
kailangang mag-presenta ng ID. Heto ang kompletong listahan ng tunay na ID:

apiavote.org/pa

TÌM HIỂU THÊM
PAG-ARALAN

Due to redistricting, your candidates and polling places 
may have changed. Learn more about the candidates, ballot 
initiatives, and how the Census may have changed who is 
on your ballot and where you vote: 
Do các vùng cử tri đã được phân định lại, các ứng cử viên 
và địa điểm bỏ phiếu của bạn cũng có thể đã thay đổi. Tìm 
hiểu thêm tại vote411.org về các ứng cử viên và việc bỏ 
phiếu, xem ứng cử viên và nơi bỏ phiếu đã thay đổi ra sao 
sau lần Thống Kê Dân Số.

Dahil sa redistricting, maaring nagpalit ang inyong 
kandidato at precinto. Alamin ng husto yong mga kandidato, 
mga balotang pag-kukusa, at kung paano maaring napalitan 
ng Census kung sino at saan kayo dapat bumoto: 

vote411.org

KIỂM TRA THẺ CỬ TRI CỦA BẠN
MARKAHAN ANG INYONG VOTER REGISTRATION

Kiểm tra thẻ cử tri của bạn xem còn hạn hay không và giúp 
gia đình và bạn bè ghi danh trước ngày 10/24/2022!

Markahan ang katayuan ng inyong voter registration at 
tulungan ang inyong pamilya at kaibigan na mag-rehistro 
bago 10/24/2022

Check your voter registration status and help family and 
friends get registered by Monday, October 24, 2022!

http://apiavote.org/register
http://apiavote.org/pa
http://vote411.org


VOTER HOTLINE

Call us for voter assistance or questions about voting!
Bilingual assistance is available in English, Mandarin, 
Cantonese, Korean, Vietnamese, Bengali, Urdu, Hindi, and 
Tagalog. Remember, you have the right to bring an interpreter 
with you to the polls, as long as they are not your employer or 
your union representative.

Vote today for real healthcare access, climate solutions, a strong economy, and safety for our communities.

1-888-API-VOTE
(1-888-274-8683)

ĐƯỜNG DÂY NÓNG CHO CỬ TRI

Gọi cho chúng tôi nếu cần thêm hỗ trợ hoặc nếu có thắc mắc về 
việc bỏ phiếu. Hỗ trợ thông dịch song ngữ trong tiếng Anh, tiếng 
Quan Thoại, tiếng Quảng Đông, tiếng Hàn Quốc, tiếng Việt, tiếng 
Bengali, tiếng Urdu, tiếng Hindi và tiếng Tagalog. Hãy nhớ bạn có 
quyền mang theo thông dịch viên đến phòng phiếu, miễn là người 
thông dịch không phải là chủ lao động của bạn hoặc người đại 
diện cho công đoàn của bạn.

Ang bilingual assistance ay maari ninyong pakinabangan sa 
English, Mandarin, Cantonese, Korean, Vietnamese, Hindi, 
Urdu at Tagalog. Alalahanin ninyo na may karapatang kayong 
magdala ng interpreter sa precinto, huwag lang ang inyong 
pinaglilingkuran o kinatawan ng union.

Bumuto ngayon para madaling kunin ang tunay na Healthcare, ang paglutas ng klima,malakas na ekonomiya, at 
kaligtasan ng ating komunidad!

Bỏ phiếu bầu hôm nay cho quyền tiếp cận Chăm Sóc Sức Khỏe, các giải pháp về khí hậu, một nền kinh tế vững mạnh và 
sự an toàn cho cộng đồng của chúng ta!


	Check Box 10: Off
	Check Box 22: Off
	Check Box 7: Off
	Check Box 21: Off
	Check Box 23: Off
	Check Box 24: Off
	Check Box 25: Off
	Check Box 26: Off
	Check Box 27: Off


