
Daftar lengkap dari Kotak Pemungutan Suara dan 
lokasi-lokasi Pemilihan akan terdapat di 
LAVOTE.GOV.

LAVOTE.GOV berisikan semua yang Anda perlukan untuk Pemilihan 
Pendahuluan 7 Juni. LA County Registrar-Recorder/County Clerk adalah 
sumber resmi yang tepat dan tidak condong sebelah untuk informasi pemilihan 
dan sumber pemilihan.

Bagaimana saya mendaftar utntuk 
memilih? Kapankah batas waktu 
pendaftaran?
Bila Anda telah pindah, pendatang baru ke LA 
County, atau memilih untuk pertama kalinya, Anda 
harus mendaftar untuk dapat memilih selambatnya 
23 Mei, 2022 untuk menerima Kartu memilih melalui 
surat suara melalui pos. Cara mendaftar termudah 
untuk memilih adalah dengan mengunjungi 
LAVOTE.GOV.

Bila Anda tidak memiliki akses internet, kertas 
pendaftaran pemilih bisa didapatkan di hampir 
semua gedung-gedung pemerintah – seperti 
perpustakaan-perpustakaan atau kantor-kantor DMV.

Dapatkah saya melacak 
Surat Suara Saya yang dilakukan 
melalui Pos?
Ya! Anda dapat melacak surat suara Anda 
pada setiap langkahnya dengan berlanggan 
ke Di Manakah Surat Suara Saya? 
(california.ballottrax.net) dengan gratis. Anda akan 
menerima pemberitahuan melalui SMS, email, atau 
voicemail atas status dari surat suara Anda yang 
dikirim melalui pos. Setelah Anda mengembalikan 
surat suara Anda juga akan menerima sebuah 
pemberitahuan kapan diterima di kantor Registrasi 
Pemilihan dan ini akan dihitung.

Pelajari 
Pilihan-Pilihan 
Memilih Anda

Apakah pilihan-pilihan 
memilih saya?
1. Memilih melalui pos. Setiap pemilih yang 

terdaftar di LA County akan dikirimi sebuah 
surat suara untuk Pemilihan Pendahuluan di 
bulan Juni. Surat-surat suara akan mulai dikirim 
pada tanggal 5 Mei. Yang perlu Anda lakukan 
adalah melengkapinya, beri tanda tangan di 
Amplop Pengiriman, dan dikirimkan kembali. 
Jangan menanti. Pilih lebih awal!

2. Masukkan di Kotak Pemungutan Suara. Anda 
dapat menghindari antrian di Tempat 
Pemungutan suara dengan memilih lebih awal 
dan mengembalikan surat suara Anda pada satu 
dari 400 lokasi Kotak Suara Resmi. Daftar lokasi 
yang mudah dijangkau di dekat Anda dilampiri 
dalam paket Memilih dengan Pos.

3. Kunjungi Pusat Pemilihan mulai dari 28 Mei. 
Bila Anda memilih langsung, hematkan waktu 
dengan Tiket Masuk Tempat Pemungutan Suara 
di HP! Ini adalah cara nyaman untuk 
menghemat waktu pada Tempat Pemungutan 
Suara dengan membuat seleksi-seleksi sebelum 
Anda berangkat dari rumah. Sebuah kiriman pos 
terpisah akan dikirimkan ke setiap pemilih yang 
terdaftar yang menunjukkan lokasi-lokasi 
Tempat Pemungutan Suara.

Memilih tidak pernah lebih mudah di LA County.
KUNJUNGI LAVOTE.GOV UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT.


