
Impormasion ti Botante para
iti Siudad ken Maui County

Umuna nga Eleksion (Primary Election)
Sabado, Agosto 13, 2022

Sapasap nga Eleksion (General Election)
Martes, Nobiembre 8, 2022

(808) 270-7749(808) 270-7749  
elections.hawaii.govelections.hawaii.gov

Agsagana para iti panagbutos!Agsagana para iti panagbutos!  
Ti panagbutos iti Hawaii ket babaen ti panangibuson 2022!Ti panagbutos iti Hawaii ket babaen ti panangibuson 2022!



Online a Panagrehistro
Ti agdama ken balido a Lisensia ti Drayber iti Estado ti
Hawaii wenno ti ID iti Estado ti Hawaii ket masapul tapno
mausar ti online a sistema ti panagrehistro ti botante.
Usaren ti link dita baba tapno madanon ti site ti Opisina ti
Estado ti Hawaii para iti Online a Panagrehistro ti Botante. 

.Link para iti Online a Panagrehistro ti Botante

Umuna nga Eleksion - Miyerkoles, Agosto 3, 2022 
Sapasap nga Eleksion - Lunes, Oktubre 31, 2022

Dagiti Pagpatinggaan ti Panagrehistro ti Botante 

 Umuna - Agosto 1, 2022
agingga iti Aldaw ti Eleksion,
Agosto 13, 2022 
Sapasap - Oktobre 25, 2022
agingga iti Aldaw ti Eleksion,
Nobiembre 8, 2022 (malaksid
kadagiti Domingo)

Dagiti Petsa ti Sentro ti
Serbisio iti Panagbotos

https://olvr.hawaii.gov/


3 a Nalaka a Wagas ti Panagrehistro!
1. Agrehistro Online  
Ti sistema ti Opisina ti Estado para iti Online a Panagrehistro ti Botante ket sidadaan
idiay website ti Opisina Dagiti Eleksion. Link para iti Online a Panagrehistro ti Botante 

Ti agdama ken balido a Lisensia ti Drayber iti Estado ti Hawaii wenno ti ID iti Estado ti
Hawaii ket masapul tapno mausar ti online a sistema ti panagrehistro ti botante. Amin
dagiti panagrehistro ti botante ken dagiti kiddaw iti absentee a panagbotos ket sumurot
kadagiti naikeddeng a pagpatinggaan.

2. Ag-download iti Form ti Aplikasion
I-download ti aplikasion, a maiprinta ken maibuson,
ditoy: Download Link ti Form ti Aplikasion 

Isubmitarmo ti nasungbatan a form nu agrerehistroka
a botante iti damo a daras wenno nu binaliwam ti
address wenno ti naganmo.

Kadagiti Opisina ti Koreo ti Estados Unidos
Kadagiti ahensia a pagpalisensiaan (para laeng
iti panagrehisto ti botante) 
Kaadduan kadagiti ahensia ti gobierno ti Estado
ti Hawaii (para laeng iti panagrehisto ti botante)
Kadagiti Publiko a Libraria
Iti Tax Booklet ti Estado ti Hawaii
Kadagiti Telcom Yellow Page ti Hawaii (para
laeng iti panagrehisto ti botante, kalpasan ti
Pagannurotan iti Kinasagana para iti Didigra) 

3. Pangalaan a Banda iti Form ti
Aplikasion

Mabalin a masarakan dagiti form kadagiti
kombiniente a lokasion: 

Malaksid kadagiti ahensia a para iti panaglisensia ti
drayber (a nangitipon iti form a para iti
panagrehistro ti botante kas paset ti aplikasion
para iti lisensia ti drayber), saan nga agkolekta
dagiti lokasion a nakalista dita ngato kadagiti
nasungbatan a form ti aplikasion. 

Maidawat a direkta nga ipaw-ityo babaen iti koreo dagiti
nasungbatan a form idiay Dibision Dagiti Eleksion ti Opisina ti
Clerk ti Siudad: Elections Division Office of the Maui County Clerk
200 S. High Street, Wailuku, HI  96793

https://olvr.hawaii.gov/
https://www.honolulu.gov/rep/site/clk/forms/VR-Form-Ilocano-20210614C-LR.pdf


Dagiti Pagalagadan ken
Pagpilian iti Panagbotos 
Tunggal botante, nga usto ti panagrehistrona agingga iti pagpatinggaan ti
panagrehistro ti botante, ket mapaw-itan iti balota babaen iti koreo.

Balota
Nalimed a sobre wenno sleeve (duyaw)
Sobre para iti Pangisubli iti Balota, ken
Nadumaduma a pagalagadan iti
panagbotos

Panagbotos babaen iti Koreo 
Dagiti botante ket mapaw-itan iti pakete ti
balota nga aglaon kadagiti sumaganad a banag: 

Pasadaan ti agsumbangir a panid ti (dagiti) balota ken amin a nakasugpit a materiales a
pagalagadan. Markaam nga umuna dagiti piliem iti naisina a papel. 
Agbotos babaen iti panangkulay iti puesto a pagbotosan a kaabay ti pinilim babaen iti nangisit
ti tintana a pen. 
Ikabil ti nabotosan a balota iti uneg ti duyaw a nalimed a sobre wenno sleeve ken selioan ti
sobre. 
Ikabil ti duyaw a nalimed a sobre wenno sleeve iti uneg ti Sobre a para iti Pangisubli iti Balota
(pangnegosio a sungbat). Nu nakaawatka iti bilin a mangipaayka iti kopia ti pakabigbigam a
kakuyog ti nabotosan a balotam, isugpitmo dagiti kopia ti pakabigbigam. Selioan ti sobre. 
PIRMAAM ti pammatalged a balikas iti Sobre a para iti Pangisubli iti Balota. Ti balotam ket SAAN
a maibilang nu ti pammatalged a balikas ket saan a napirmaan. 
Ipaw-it ti sobre babaen iti koreo apaman a maawat daytoy iti saan a naladladaw ngem 7:00
p.m. iti Aldaw ti Eleksion. Babaen iti linteg ti estado, aniaman a maibuson a balota a maawat
kalpasan ti 7:00 p.m. iti Aldaw ti Eleksion ket saanen a maibilang.

Dagiti Addang iti Panagbotos iti Maibuson a Balota 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dagiti Nadadael a Balota 
Dagiti panagkamali ket nalabit ken mabalin a mapasamak. Maidawat a saankayo
nga agusar iti puraw a correction tape wenno likido, wenno nota tapno
maisimpa dagiti kamali iti balotayo. Nu agkamalikayo, umawagkayo iti opisinami
tapno masukatan ti balota. Depende iti sitwasion (i.e. tiempo, etc.) isingasing
dagiti empleadomi ti umisu a remedio tapno mapalubosankayo nga agbotos.
Nupay kasta, siaamiriskayo koma a depende iti tiempo ken sitwasion, mabalin a
ti remedio ket kaibilangan ti personal a panagpakita tapno makaala iti kasukat a
pakete ti balota wenno panagbotos iti maysa kadagiti lokasion ti Sentro ti
Serbisio iti Botante.



Panagbotos Babaen iti Balota ti Absentee (kabayatan ti
kaawan iti pagtaengan)
Maminsan a "Napanawen" nga Aplikasion – Usaren daytoy nga aplikasion nu
awanka iti pagtaenganyo kabayatan ti panawen ti eleksion. Maipaw-it ti
balotam babaen iti koreo iti ipaaymo a temporario nga address. Link para iti
Napanawen nga Aplikasion

Lisensia ti drayber nga inted ti Estado
Pakailasinan a card nga inted ti Estado
ID ti Militar ti U.S.
Balido a Pasaporte; wenno
Ti agdama a utility bill, statement ti bangko, tseke ti gobierno,
dokumento ti gobierno, wenno tseke a sueldo nga addaan iti
nagan ken agdama nga address mo. 

Dagiti Sentro ti Serbisio iti Botante 
Iti las-ud ti sangapulo (10) nga aldaw ti negosio sakbay ti ken
mairaman ti tunggal Aldaw ti Eleksion, mabalin dagiti botante ti
mangited iti balota iti Sentro ti Serbisio iti Botante. Iti daytoy a
panawen, dagiti indibidual a saan pay a nakarehistro a botante ket
mabalin nga agrehistro tapno makabotos ken agbotos. 

Dagiti amin a botante a nakarehistro nga agbotos iti Siudad ken
County ti Honolulu ket mabalin nga agbotos iti aniaman a lugar,
aniaman ti naikeddeng a presinto. 

Tapno mapalaka ti proseso ti panagbotos, maidawat a laglagipem ti
mangitugot iti I.D. idiay Sentro ti Serbisio iti Botante. 

Dagiti maawat a kita ti I.D. ket kaibilangan ti:

Nu sumangpetka idiay Sentro ti Serbisio iti Botante, mabalin a
bilinendaka a sungbatam ti form iti panagrehistro manen nu
kasapulan. 

Nu awananka iti maawat a pakabigbigan, mabalin a kiddawenmi kenka
ti kanayonan nga impormasion tapno makumpirma ti pakabigbigam.
Daytoy a proseso ket agkasapulan iti kanayonan nga oras.

Dagiti lugar a pagbotosan para
iti Tradisional nga Aldaw ti
Eleksion ket saan a sidadaan 

https://elections.hawaii.gov/wp-content/uploads/AB-Form-Ilocano-02.15.22.pdf


Apaman a maawat ken makumpleto ti
balotayo, adda tallo a wagas a mabalin a
pangisublian.

By Mail Voter Service Centers Drop Off at 
any designated 
Place of Deposit

Call (808) 270-7749 for
hours of service.
Awagan iti (808) 270-7749
para iti oras ti serbisio.

Ipan iti aniaman a naituding a Lugar
a Pangipapanan

Call (808) 270-7749 for the nearest
Drop Box. Umawag iti (808) 270-
7749 iti kaasitgan a drop box.

Mabalin nga ipan ti nakumpleto a balotayo
iti Sentro ti Serbisio iti Botante. No kayatyo
ti agbutos a kasapulan ti mangtulong
kadakayo, mapan it Sentro ti Serbisio iti
Botante.

Babaen iti Panangibuson!

No stamps needed!
Saan a masapul ti selyo!

Impormasion a Pangkontakan iti Dibision Dagiti Eleksion

Kontakendakami 
Masarakan ti Dibision Dagiti Eleksion idiay: 

Maui County Office of the County Clerk
Elections Division
200 S. High Street
Wailuku, HI 96793

Dagiti oras ti opisina: 7:45 a.m. agingga 4:30 p.m. Lunes-Biernes, malaksid kadagiti
piesta opisial ti Estado. 

Telepono ti Dibision Dagiti Eleksion: (808) 270-7749


