
A full list of Ballot Drop Box and Vote 
Center locations will be available at 
LAVOTE.GOV

What are my voting options?

1. Vote by mail. Every registered voter in 
LA County has been mailed a ballot for 
the June Primary Election. Just fill it out, 
sign the Return Envelope, and place it 
back in the mail. Donʼt wait. Vote Early! 

2. Drop off at a Ballot Drop Box. 
You can avoid lines at a Vote Center 
by voting early and returning your ballot 
at one of 400 Official Ballot Drop Box 
locations. A list of convenient locations 
near you is included in the Vote by 
Mail packet. 

3. Visit any Vote Center beginning 
May 28th. If you vote in person, 
save time with the mobile Poll Pass! 
Itʼs a convenient way to save time at a 
Vote Center by making your selections 
before you leave the house. A separate 
mailing will be sent to every registered 
voter showing the nearest Vote
 Center locations.

BISITAHIN ANG 
LAVOTE.GOV/FIL PARA 
HIGIT PANG MATUTO.

Ang buong listahan ng mga lokasyon ng 
Ballot Drop Box at Vote Center ay matatagpuan 
sa LAVOTE.GOV.

Ano ang aking mga opsiyon 
sa pagboto?
1. Bumoto sa pamamagitan ng koreo. 

Bawat rehistradong botante sa LA County 
ay napadalhan nang isang balota para sa 
Primary Election ng Hunyo. Punan lamang 
ito, lagdaan ang Return Envelope, at ibalik 
ito sa koreo. Bumoto nang maaga!

2. Ihulog sa isang Ballot Drop Box. Maaari 
ninyong iwasan ang mga pila sa Vote 
Center sa pamamagitan ng pagboto nang 
maaga at pagbabalik ng inyong balota sa 
isa sa mga lokasyon ng 400 Opisyal na 
Ballot Drop Box. Ang listahan ng mga 
lokasyon na malapit sa inyo ay kasama sa 
pakete ng Vote by Mail.

3. Bumisita sa alinmang Vote Center simula 
ng Mayo 28. Kung personal kayong 
boboto, makakatipid ng oras sa 
pamamagitan ng mobile Poll Pass! 
Maginhawang paraan ito para makatipid 
ng oras sa isang Vote Center sa 
pamamagitan ng inyong mga pagpili bago 
pa kayo umalis ng bahay  Isang hiwalay na 
pagpapadala sa koreo ang isasagawa para 
sa bawat rehistradong botante na 
ipinapakita ang pinakamalapit na mga 
lokasyon ng Vote Center.

Alamin ang tungkol 
sa inyong mga 
opsiyon sa pagboto

Learn About Your 
Voting Options

VISIT LAVOTE.GOV 
TO LEARN MORE.


