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¡Escanea el código QR para leerla en español!
لقراءة هذا المنشور باللغة العربية، يُرجى مسح رمز االنتقال السريع

如需要中⽂翻譯，請掃以下⼆維碼

Mangyaring i-scan ang QR Code upang mabasa sa Tagalog! 



HAKBANG 1 INTINDIHIN ANG WTF NA GINAGAWA NG MGA
OPISINANG ITO: BASAHIN ANG  IBINIGAY NA MGA
PAGLALARAWAN TUNGKOL SA MGA OPISINA NA NASA IYONG
BALOTA, AT PAGKATAPOS AY I-SCAN ANG QR CODE UPANG
MATUTO NANG HIGIT PA.

HAKBANG 2 PILIIN ANG PARTIDONG PAMPULITIKA: SA ILLINOIS,
ANG PANGUNAHING HALALAN SA IKA-28 NG HUNYO AY ISANG
SARADONG PRIMARY. ITO AY NANGANGAHULUGANG PILIIN ANG
DEMOCRAT, REPUBLICAN, LIBERTARIAN O INDEPENDENT.

HAKBANG 3 KILALANIN ANG MGA KANDIDATO SA PAMAMAGITAN
NG PAGSUNOD SA QR CODES NG BAWAT OPISINA: KUNIN ANG
IYONG BUONG PERSONALIZED NA BALOTA UPANG HIGIT MO
PANG MAKILALA ANG MGA KANDIDATO SA PAMAMAGITAN NG
PAGBISITA SA BALLOTREADY.ORG

HAKBANG 4 PROBLEMA SA MGA POLLS: KUNG KARAPAT-DAPAT
KANG BUMOTO,HINDI KA DAPAT TANGGIHAN SA MGA POLLS. PARA
SA MGA TANONG O ANUMANG ISYU SA MGA BOTOHAN, ANG
PROTEKSYON HOTLINE SA HALALAN AY NAGBIBIGAY NG LIBRENG
TULONG NA HINDI PARTISAN MULA SA MGA LEGAL NA
TAGAPAGTAGUYOD; TUMAWAG SA 1(866)OUR-VOTE O 1(866)687-
8683.

Paid for by Chicago Votes Education Fund (501c3) 



Maghanda para sa botohan!

Hanapin ang iyong
lugar ng botohan!

 

Tingnan ang mga
lokasyon ng maagang

pagboto.

Mag-apply para bumoto sa
pamamagitan ng koreo!

*Ang deadline ay ika-23 ng
Hunyo sa ika-5 ng hapon.

Punan ang isang sample
na balota nang maaga at
kumuha ng screenshot
upang dalhin sa iyo sa

mga botohan!

Sa Illinois, hindi kailangang magpakita ng pagkakakilanlan upang bumoto kung
ikaw ay nakaboto na noon, at hindi na rin magpakita ng ID sa mga manggagawa
sa halalan. Maari kang bumoto sa mismong araw ng halalan, o bago ang araw ng
halalan, bumoto ng personal o sa pamamagitan ng koreo. Bilang karagdagan,
maaaring humiling ng balota at mga materyales para sa halalan sa wikang hindi
Ingles.

May Record?
 May karapatan kang bumoto sa IL. Kung hindi ka nagsisilbi sa loob ng isang
koreksyonal na institusyon.

Pagboto sa Araw ng Halalan: 
Maaari kang bumoto ng personal sa Araw ng Halalan sa presinto/lugar ng botohan
na nakasaad sa iyong kard. Maaari ka lang bumoto dito sa araw ng halalan.
 
Maagang Pagboto:
Simula sa ika 31 ng Mayo, sinuman ay maaaring bumoto sa Chicago Board of
Elections Supersite sa 191 N. Clark. Maaari ring bumoto ng personal mula ika-13 ng
Hunyo hanggang ika-27 ng Hunyo alinman sa sa 50 lokasyon sa Chicago.

Paghiling ng Vote-by-Mail:
Ang deadline para mag aplay ng vote-by-mail ay 5pm sa June 23, 2022. Bisitahin
ang website ng Lupon ng Halalan ng Estado, hanapin ang porma ng balota sa pag
aplay ng inyong county, punan ito at ipadala sa koreo, o ilagay ito sa isang opisyal
na drop-box

Mga Drop Box:
Noong 2020, pinahintulutan ng Illinois na ihulog ang mail-in na balota sa isang
ligtas na drop box sa labas ng maagang bumoto at sa lokasyon ng botohan sa
araw ng halalan.
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Gobernador & Lieutenant Governor

Ang gobernador ay malaking keso, ang tagapamahala. Maaari nilang
patawarin ang mga hinatulang kriminal, magpadala ng National
Guards, mag veto ng mga batas at mag desisyon kung saan
napupunta ang pera ng mga nagbabayad ng buwis. Maaaring ilipat
ng gobernador ang mga badyet ng estado upang gumawa ng
iskolarsip, magtayo ng mga parke, kalsada, at suportahan ang abot-
kayang pabahay , at iba pa. Sa loob ng estado ng Illinois,ang
gobernador ay ang nangunguna sa lahat; sa pulitika, walang mas
may kapangyarihan(maliban sa mga tao syempre). 

Ang ating kasalukuyang gobernador, si Gobernador JB Pritzker, ay
nahalal noong 2018. Sa darating na halalan, may pagkakataon tayong
ihalal siyang muli sa puwesto o hahalal tayo ng bagong gobernador.
May dalawa(2) pang ibang Democrats at sampung(10) Republicans
na tumatakbo sa halalang ito.

Ang Lieutenant Governor ay pangalawa sa command sa loob ng
sangay ng ehekutibo. Nakikipagpulong sila sa mga pinuno sa buong
estado upang malaman ang tungkol sa mga isyung
pinapahalagahan ng mga tao at makipag tulungan sa gobernador
upang matiyak na natutugunan ang mga ito. Mayroong ibat-ibang
mga inisyatiba at konseho sa loob ng estado na pinamumunuan ng
LG. Ang Justice, Equity at Opportunity initiatives at ang Council on
Women and Girls ay ilan sa mga ito. Lalaban ang LG kung hindi
magampanan ng gobernador ang kanilang tungkulin. 

Si Lt. Governor Juliana Stratton ang kasalukuyang Gobernador
Heneral. May dalawang(2) DEmocrats at tatlong(3) Republicans na
tatakbo sa halalang ito.  

I-scan upang mas
maraming

malaman tungkol
sa mga kandidato

para sa
gobernador!

Ang lieutenant
governor ay

tatakbo with the
gubernatorial

candidate. ( like
president and vice

president). 
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Attorney General at Kalihim ng
Estado

TAng kalihim ng estado ay ang tagapag-ingat ng mga opisyal na
rekord, tulad ng iyong lisensya sa pagmamaneho. May mga
empleyadong nag iisyu ng state ID at sinusubaybayan ang
archive at library ng estado. Pinapatakbo nila ang DMV at
responsable sa pagpapatupad ng pagpaparehistro ng mga
botante. Nakakainis ang pagkuha ng iyong ID/Driver’s license sa
opisina ng kalihim ng estado-kailangan itong i-update. Ito na ang
panahon natin para pumili ng taong maaayos ang sistemang ito.
Halos lahat ay dadaan sa opisina ng kalihim ng estado sa isang
punto at sa iyong boto, maaari mong gawing mas madali ang
prosesong ito.

 Mayroong tatlong(3) Democratic at tatlong(3) Republican na
kandidato para sa pwestong ito.

Ang attorney general ay ang punong legal na opisyal, o ang punong
abogado, at pinoprotektahan ang interes ng mga residente ng
komunidad ng Illinois. Nag aasikaso sila sa mga kasong sibil tulad ng
diskriminasyon sa pabahay, nagmumungkahi ng batas, at tinitiyak
nila na sinusunod ang mga batas. Ang attorney general ay
tagapagtaguyod para sa mga tao ng Illinois; sila ang titingin sa inyo. 

 Mga halimbawa ng mga isyung masasangkot ang attorney
general:
 Kinasuhan ng attorney general ang isang manukan dahil sa
polusyon na dulot ng dumi galing sa manok at mga kemikals.
Anumang kaso ng paglalarawan batay sa iyong lahi,kulay,
kapansanan, kasarian, relihiyon o pagtanggi sa iba pang karapatan
sa konstitusyon. 

Ang kasalukuyang attorney general ay si Kwame Raoul. May
dalawang(2) Republicans na kakalaban sa kanya sa halalang ito.

I-scan upang
madagdagan pa ang
kaalaman tungkol sa
mga kandidato para

sa kalihim ng
estado.

I-scan para para
madagdagan pa

ang mga kaalaman
tungkol sa mga

kandidato para sa
attorney general
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Ang ingat-yaman ng Illinois ay ang bankero at mamumuhunan ng
ating estado. Sila ang nangangalaga sa mga ipon, utang at
pamumuhunan ng estado. Naghahanda sila ng mga pananalapi
sakaling may darating na sakuna sa estado at mga plano sa
pensiyon, pinoprotektahan ang pera ng estado sa pamamagitan
ng pag-iwas sa pandaraya ng mga pampublikong pondo. Ang
badyet para sa opisina $3, 262, 020,000 sa fiscal year 2022. Iyan ay
isang toneladang pera para sa ingat-yaman, na nangangahulugan
din na iyon ay malaking pera para sa atin. Sila, kasama ang
comptroller, ay nag-aambag sa pagpapasya kung paano
gagastusin ang ating mga dolyar sa buwis.

 Ang ating kasalukuyang ingat-yaman ay si Mike Frerichs at may
dalawang(2) Republicans na tumatakbo laban sa kanya sa
halalang ito.

Ingat-Yaman at Comptroller

Ang comptroller ay ang punong opisyal ng pananalapi(CFO) ng
estado. Para sa fiscal year 2022, mayroon silang badyet ng opisina
na 175, 430,000 na pambayad sa mga bayarin ng estado at
subaybayan ang mga pondo upang matiyak ang wastong
paggamit ng mga pondo ng estado. Iminumungkahi ng
comptroller kung ano ang gagawin sa ating mga buwis at
nagsisilbing panloob na kontrol para sa pananalapi, at kumukuha
ng auditor kung kinakailangan. Ang comptroller ng Illinois ay isa
pang taong gumagamit ng inyong mga dolyar sa buwis para sa
estado. Mahalagang matiyak na ginagastos ang inyong pera sa
paraang gusto ninyo.

Ang ating kasalukuyang comptroller na si Susana Mendoza ay
tumatakbo laban sa dalawang(2) Republican ngayong halalan.

I-scan para mas
makilala pa ang
mga kandidato
para sa ingat-

yaman.

I-scan upang
mas makilala pa

ang mga
kandidato sa

pagka
comptroller!Paid for by Chicago Votes Education Fund (501c3) 



Ang US Senate at ang US House of Representatives ay ang tinatawag
na Kongreso. Ang kanilang tungkulin ay katulad ng mga senador at
kinatawan sa antas ng estado. Ang mga miyembro ng kongreso ay
humaharap sa mga pambansang isyu tulad imigrasyon at pakikipag-
ayos sa mga refugee. Matutukoy nila kung magkakaroon ng
pagpapatawad sa pautang, mga pederal na pagsusuri para sa
kaluwagan sa sakuna, pambansang legalisasyon ng cannabis, at higit
pa. Ang bawat estado ay may dalawang(2) pwesto sa U.S. Senate. Ang
bilang ng mga upuan sa U.S. House ay batay sa populasyon ng estado -
ang Illinois ay may 18 na upuan sa U.S. House.

  Sa taong ito, ang Illinois ay may 17 na pwesto sa balota sa U.S. House at
isa (1) sa U.S. Senate. Ang ating kasalukuyang senador na si Tammy
Duckworth ay tumatakbo laban sa 8 Republicans.

Mga Mambabatas ng Estado at
Mambabatas ng US

Ang senado ng estado at ang kapulungan ng estado ay tinatawag
na Lehislatura ng Senado. Ang mga tanggapang ito ay
nagtatrabaho upang maglabas ng mga bagong ideya para sa
mga bagong batas at may kapangyarihang ilagay ang mga ideya
sa mga aklat. Bawat opisina ay nakahanda para sa halalan
ngayong taon, iyon ay 118 na mambabatas ng estado. Ang mga
kinatawan at senador ng estado ay nagpapasa o pumapatay ng
mga panukalang batas, bumoto sa badyet, muling bumoto sa
anumang mga panukalang batas na na- veto ng gobernador, at
maaaring bumoto upang i-impeach(alisin sa opisina) ang ilang
may hawak ng opisina sa Illinois tulad ng gobernador o Supreme
Court Justice ng estado. 

 Ang Illinois House of representative at ang senado ang
nagtatakda ng mga panukalang batas na maging batas; ang mga
batas na dapat mong sundin at ang mga batas na maaari mong
itulak upang baguhin. Mag pasya na kung dapat bang Hire o Fire
ang mga mambabatas ng estado ngayon!

I-scan upang
mas makilala ang
mga kandidato
para sa state

senator at state
representative

I - scan upang
makilala ang mga
kandidato para
sa Kongreso!
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Ang County Board ay pumapasa ng pagtaas ng buwis ng
county( mga buwis sa ari-arian, buwis sa asukal at buwis sa
sigarilyo), at inaayos ang pangkalahatang pagpapaunlad ng
komunidad. Ang lupon ay binubuo ng 17 na inihalal bilang
county commissioners. Nakikinig sila sa mga alalahanin ng
komunidad at tinutupad ang mga kailangan ng pederal at
estado para sa county. Bawat fiscal year, naglalabas ang lupon
ng “Annual Appropriation Bill” sa paglalaan ng pondo para sa
operasyon ng county.

Opisina ng Clerk at County Board

I-scan upang
mas makilala ang
mga kandidato
para sa Cook

County Clerk’s
office!

I-scan upang
mas makilala ang
mga kandidato
para sa County

Board!
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Ang opisina ng Cook County Clerk ay nangangasiwa sa mga
kagawaran tulad ng pagboto/mga halalan, mga pampublikong
talaan at mga dokumento ng ari-arian. Kailangan mong bumisita
sa opisina ng Clerk kung ikaw ay magpapakasal, o may namatay o
gusto mong palitan ang iyong pangalan. Sila ay may tungkulin
para sa maayos na paggana ng iyong lugar ng botohan at
pagtiyak na ang mga boto ay binibilang ng patas. Kung bibili ka
ng ari-arian at nagbabayad ng buwis, haharapin mo ang Cook
County Clerk. Ang opisina ng clerk ay nagbibigay ng CityKey/ID
para sa mga taong walang dokumento at hindi makakuha ng
state ID. 

Ang kasalukuyang Cook County Clerk na si Karen Yarbrough, ay
tumatakbo laban sa isang Libertarian.



Opisina ng Sheriff at Cook County Board
President

Sa anumang partikular na araw, higit sa 5,000 mga tao ang
naghihintay ng paglilitis sa Cook County Jail. Ang Cook County
Sheriff ang nangangasiwa sa mga manggagawa at indibidwal na
nakakulong sa Cook County Jail. Ang sheriff ay responsable para
sa ligtas na transportasyon ng bawat indibidwal mula sa
kustodiya sa bilangguan hanggang pagbalik. Sila ang responsable
sa pag pasok uli ng bilangguan. Kinokontrol ng sherif ang mga
kondisyon ng kulungan kasama ang mga pang-araw-araw na
sistema at pamamaraan. 

Mayroong tatlong(3) Democrats at isang Libertarian na kandidato
para sa opisina ng Sheriff.

Ang Pangulo ay ang CEO ng County Board. Sila ang namumuno sa
mga pagpupulong ng Lupon, may kapangyarihang i-veto ang mga
resolusyon at ordinansa ng Lupon, at kinakailangang magsumite
ng badyet sa Lupon na nagtatakda ng yugto para sa “Annual
Appropriation Bill”. Sila rin ang nangangasiwa sa administrasyon
ng pamahalaan ng County (maliban sa mga responsibilidad na
hawak ng ibang nahalal na opisyal) at naghirang ng mga pinuno
ng departamento ng County na nasa ilalim ng hurisdiksyon ng
Lupon na may pahintulot ng Lupon. 

Si Toni Preckwinkle ay ang kasalukuyang Pangulo ng County
Board mula pa noong 2010. Mayroong dalawang(2) Democrat at
isang(1) Libertarian na tumatakbo sa halalang ito.

I-scan upang
mas makilala ang
mga kandidato
para sa County

Sheriff.

I-scan upang
mas makilala pa

ang mga
kandidato para

Cook county
PresidentPaid for by Chicago Votes Education Fund (501c3) 



ANG ISANG BAKANTE AY KAILANGANG PUNAN, ANG MGA OPSYON AY
PAGKASUNOD-SUNOD NA NAKALISTA AT MAKIKITA SA IYONG BALOTA.
NAKALISTA ANG % NG MGA ASOSASYON NG BAR NA NAGHAHANAP NG
KANDIDATONG KWALIPIKADO AT MAY REKOMENDASYON.
NAKALISTA ANG MGA PANGALAN NG BAR ASSOCIATIONS AT NAKIKITA
NA ANG KANDIDATO AY HINDI KWALIPIKADO O NA-FLAG NG INJUSTICE
WATCH.
NAKALISTA ANG MGA PANGALAN NA WALANG KARAGDAGANG
IMPORMASYON MALIBAN SA MGA PAGSUSURI NG BAR ASSOCIATION NA
NAKA BLACK

PAANO BASAHIN ANG GABAY:

1.

2.

3.

4.

Dito sa Korte Suprema ng estado nagpapasya ang
mga tao kung ano talaga ang ibig sabihin ng batas
kung mayroong debate sa loob ng korte. 

Ang estado ay nahahati sa limang distrito, na may
tatlong mahistrado na inihalal mula sa isang
distrito(Cook County) at isa ay inihalal mula sa
bawat isa sa apat na iba pang distrito.

3RD DISTRICT: KILBRIDE
VACANCY

 MARY O'BRIEN

MICHAEL J. BURKE

2ND DISTRICT: THOMAS
VACANCY

DEMOCRATIC PRIMARY
ELECTION

RENÉ CRUZ
ELIZABETH M.
ROCHFORD

REPUBLICAN PRIMARY
ELECTION
JOHN A.
NOVERINI
DANIEL
SHANES

DEMOCRATIC PRIMARY
ELECTION

REPUBLICAN PRIMARY
ELECTION

I-scan upang
mas makilala ang
mga kandidato
para sa Illinois
Supreme Court.
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ILLINOIS APPELLATE COURT – HALL
VACANCY
Russell "Russ" Hartigan 92%
Dominique C. Ross 42%
Debra B. Walker 67%

ILLINOIS APPELLATE COURT- HARRIS
VACANCY
Raymond W. Mitchell 67%
Devlin Joseph Schoop 58%
John H. Ehrlich 58%

Cook County Circuit Court Countywide
Candidates

BRENNAN VACANCY
Howard B. Brookins, Jr. 67% 
Ubi O. O'Neal  0%  
Lisa Michelle Taylor 92%

CALLAHAN, JR. VACANCY
Mary Bernadette McMahon 67%
Suzanne Therese McEneely 100%
Tracie Porter 100%

CANNON VACANCY
Diana López  100% 
Mable Taylor 0%
Monica G. Somerville 83%  

HYMAN VACANCY
Thomas E. Nowinski 92%
Carmen Migdalia Quinones 33%

INGRAM VACANCY
Elizabeth "Beth" Ryan 100%
Yolanda Harris Sayre 92% 

LEEMING VACANCY
Rena Marie Van Tine 100%
Wende Williams 0%

LYNCH VACANCY
Deidre Baumann 92%
Paul Joyce  IJ Flag 67%
Michael Weaver 100%

MCGURY VACANCY
Chelsey Renece Robinson 92%
Ruth Isabel Gudino 83%

O'BRIEN VACANCY
Araceli R. De La Cruz  100% 
Jacqueline Marie Griffin 83% 
Dan Balanoff 25%

SULLIVAN VACANCY
Thomas More Donnelly 58%
Claudia Silva-Hernandez  0%
Meridth Vanae Hammer 0%

JOHNSON VACANCY (1st Subcircuit)
Maria M. Barlow 0%
John W. Wilson 100%

GAVIN VACANCY (4th Subcircuit)
Nick Kantas  100% 
Amanda Moira Pillsbury 58%

ROGERS VACANCY (4th Subcircuit)
Jerry Barrido  92%
Chloe Georgianna Pedersen 67%
Shawnte Raines-Welch  83% 
Patrick Campanelli 0%

PORTMAN-BROWN VACANCY (5th
Subcircuit)
David L. Kelly 100%
Jenetia Marshall 92%

SHELLEY VACANCY (5th Subcircuit)
Timothy W. Wright, III 92% 
Judie Lyn Smith 83% 
Tiffany N. Brooks 33%
Jackie Marie Portman-Brown  42%

ARAUJO VACANCY (6th Subcircuit)
Charles "Charlie" Beach 92%

VEGA VACANCY (6th Subcurcuit)
David S. Rodriguez 83%
Kerrie Maloney Laytin 92%

MARTIN VACANCY (7TH Subcircuit)
Marcia O’Brien Conway 92%
Owens "Joe" Shelby 83% 

GORDON VACANCY (8th Subcircuit)
Pat Casey 42%
Bradley R. Trowbridge 92%
John Fritchey 58%

LIPSCOMB VACANCY (8th Subcircuit)
Jennifer Bae 92%
Stephen Swedlow 100%

Cleveland Vacancy (9th subcircuit)
Sanjay Tailor 100%
Ann Buran-Vongher 42%

 Jacobius Vacancy (9th subcircuit)
Basileios "Bill" John Foutris 100% 
Torrick Alan Ward 92% 
Barry Goldberg 67%
Don R. Sampen 83%

 McGuire vacancy (11th subcircuit)
Chris Taliaferro 34%
Aileen Bhandari 100%

 Groebner vacancy (13th subcircuit)
Christine Svenson 75% (R)
Gary William Seyring 92% (R)
Dominic J Buttitta, Jr 67% (R)
James "Jack" Costello 67%
Joe Gump 100%

 Brown vacancy (14th subcircuit)
Iris Y. Chavira 0%

Jagielski vacancy (14th subcircuit)
Steve Demitro 92%
Viviana Martinez 50%
Jorge V. Cazares 42%

Lawler vacancy (15th subcircuit)
Bernadette Barrett 67%
Jim Gleffe 16%
 

*Impormasyong ibinigay ng Voteforjudges.org at
injusticewatch.org Pagsusuri ay batay sa Alliance of Bar
Associations for Judicial Screening at ang Chicago Bar
Association.
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ANG ISANG BAKANTE AY KAILANGANG PUNAN, ANG MGA OPSYON AY
PAGKASUNOD-SUNOD NA NAKALISTA AT MAKIKITA SA IYONG BALOTA.
NAKALISTA ANG % NG MGA ASOSASYON NG BAR NA NAGHAHANAP NG
KANDIDATONG KWALIPIKADO AT MAY REKOMENDASYON.
NAKALISTA ANG MGA PANGALAN NG BAR ASSOCIATIONS AT NAKIKITA
NA ANG KANDIDATO AY HINDI KWALIPIKADO O NA-FLAG NG INJUSTICE
WATCH.
NAKALISTA ANG MGA PANGALAN NA WALANG KARAGDAGANG
IMPORMASYON MALIBAN SA MGA PAGSUSURI NG BAR ASSOCIATION NA
NAKA BLACK

PAANO BASAHIN ANG GABAY:

1.

2.

3.

4.



PROBLEMA SA MGA BOTOHAN:
 

TUMAWAG SA 1(866)OUR-VOTE O 1(866)687-8683
 

Kung ikaw ay karapat-dapat na bumoto, hindi ka kailanman dapat na talikuran sa mga
botohan. Para sa mga tanong o anumang isyu sa mga botohan, ang hotline ng
Proteksyon sa Halalan ay nagbibigay ng libreng tulong na hindi partisan sa pagboto mula
sa mga legal na tagapagtaguyod.

 

HAPPY HOUR SA GABI NG HALALAN
CHEERS SA 10 TAON

Sino ang Chicago Votes?
Ang Chicago Votes ay isang non-partisan, non-profit na organisasyon na bumubuo ng isang mas
inklusibong demokrasya sa pamamagitan ng paglalagay ng kapangyarihan sa mga kamay ng mga batang
Chicagoan. Nakikipag-ugnayan kami sa isang bagong henerasyon ng mga pinuno, binabago ang mga batas
para gawing mas magandang lugar ang Chicago at Illinois para maging bata, at sa proseso, ginagawa
naming MASAYA ang demokrasya.

Upang malaman ang higit pa, pumunta sa: www.chicagovotes.com!
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