
MAGING MANGGAGAWA SA HALALAN
Ang mga Manggagawa sa Halalan ay may mahalagang papel sa mga halalan at sa 
ating demokrasya. Sila ay mga pinagkakatiwalaang miyembro ng komunidad na 

tumutulong sa personal na karanasan sa pagboto sa buong County ng Los Angeles.

MGA RESPONSIBILIDAD:
• Dumalo sa pagsasanay sa Manggagawa sa

Halalan (May Bayad)
• Tumulong sa pagbubukas/pagsasara ng Sentro

ng Pagboto
• Tulungan ang mga botante sa buong araw
• Maglingkod sa loob ng 4-10 araw

MGA KINAKAILANGAN:
• Magbigay ng patunay na pagbabakuna laban sa

COVID-19
• Isang mamamayan ng U.S. at nakarehistro para

bumoto sa California O isang Legal na
Permanenteng Residente

• 18 taong gulang o mas matanda (maliban kung
nakikilahok sa Programa ng Estudyante na
Manggagawa sa Halalan)

 MAGING ISANG MANGGAGAWA SA HALALAN SA PAMAMAGITAN NG:

1. Pagpunta sa : LAVOTE.GOV/electionworker
2. Pag-iskan sa Kodigong QR
3. Pagtawag sa (800) 815-2666, Opsyon 7

Pagtatatuwa: Dapat sumunod ang mga Manggagawa sa Halalan sa mga legal na paghihigpit na ipinataw sa kanila kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga kautusang pagpipigil, mga paghihigpit 
na ipinataw sa mga rehistradong nagkasala ng seksuwal, o anumang iba pang pagbabawal o limitasyon sa kanila sa pagiging nasa sa mga lokasyon ng pagboto at dapat ipaalam kaagad sa County 
kung sila ay ipinagbabawal na maglingkod sa kanilang itinalagang lokasyon ng pagboto. Ang mga Manggagawa sa Halalan ay napapailalim sa lahat ng naaangkop na mga utos, mandato, batas, 
panuntunan, regulasyon, protokol, patakaran at pamamaraang iniaatas ng Pederal, estado, at lokal na awtoridad, o ng Tagapagrehistro-Tagapagtala/Klerk ng County na may kaugnayan sa 
COVID-19. Kabilang dito, ngunit hindi limitado sa, pag-aatas sa mga aplikante na magbigay ng patunay ng pagbabakuna sa COVID-19. Kung kailangan mo ng tulong ng Manggagawa sa Halalan, 
tumawag sa (800) 815-2666, opsyon 7.

ANG MGA NAGSASALITA NG DALAWANG 
WIKA AY PALAGING KAILANGAN!

12400 Imperial Hwy. Norwalk, CA 90650

COUNTY NG LOS ANGELES 
TAGAPAGREHISTRO-TAGAPAGTALA/
KLERK NG COUNTY

KUMITA NG HANGGANG $1,180




