
COUNTY NG LOS ANGELES 
TAGAPAGREHISTRO-TAGAPAGTALA/
KLERK NG COUNTY

12400 Imperial Hwy. Norwalk, CA 90650 LAVOTE.GOV

ANO ANG BAGO SA PRIMARYANG HALALAN NG 2022?

Epekto ng Sensus at Komisyon ng Muling Pagdidistrito ng Mamamayan 

• Pagkatapos ng pambansang sensus (isinagawa
noong 2020), isinapanahon ng Komisyon ng
Muling Pagdidistrito ng Mamamayan ng California
ang mga hangganan ng distrito sa buong estado

• Ang ilang mga botante ay maaaring nasa mga
bagong distrito na Pangkongreso, Asembleya ng
Estado, Senado ng Estado, at distrito ng Lupon ng
mga Taga-singil ng Buwis

• Ang mga botante ay makakakita ng mga labanan
at kandidato para sa kanilang bagong distrito

• Suriin kung sa aling distrito ka nakatira sa
pamamagitan ng pagbisita sa
LAVOTE.GOV/MYDISTRICT

Dalawang Magkasabay na Halalan para sa Puwesto ng Senado ng U.S.

• May dalawang labanan sa Senado ng U.S. 
sa balotang ito

• Isa para sa regular na 6 na taong 
termino na matatapos sa Enero 3, 
2029

• Isa para sa natitirang bahagi ng 
kasalukuyang termino na 
matatapos sa Enero 3, 2023

• Maaaring bumoto ang mga botante para 
sa parehong labanan
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ANO ANG BAGO SA PRIMARYANG HALALAN NG 2022?

Espesyal na Pangkalahatang Halalan ng Ika-62 Distrito ng Asembleya 

• Isang espesyal na halalan ang ginanap noong ika-5 ng Abril, 2022 upang punan ang isang bakante sa 
Ika-62 Distrito ng Asembleya

• Ang nangungunang dalawang kandidato na nakatanggap ng pinakamaraming boto sa espesyal na 
halalan ay nasa isang run off na halalan para sa natitirang bahagi ng maikling termino (magtatapos sa 
Ika-5 ng Disyembre, 2022)

• Ang run off na halalan ay kasama sa balota ng Primaryang Halalan sa ika-7 ng Hunyo, 2022

• Dahil sa muling pagdidistrito, marami sa mga botante na karapat-dapat na bumoto sa run off na halalan 
ay nakatira na ngayon sa Ika-61 Distrito ng Asembleya

• Ang mga botanteng ito ay makakakita ng dalawang labanan sa kanilang balota:

• Mga Miyembro ng Asembleya ng Estado, Ika-61 Distrito – Buong termino
• Mga Miyembro ng Asembleya ng Estado, Ika-62 Distrito – Maikling termino na magtatapos sa 

Ika-5 ng Disyembre, 2022

• Maaaring bumoto ang mga botante para sa parehong labanan




