
NASA IBABA ANG UNANG EMAIL NA MATATANGGAP MO MULA SA BALLOTPOINT KASAMA 
NG MGA INSTRUKSIYON KUNG PAANO HUMINGI NG LOGIN LINK/LINK SA PAG-LOG IN.  

PAGKATAPOS MONG HUMINGI NG IYONG LOGIN LINK/LINK SA PAG-LOG IN, 
MAKAKATANGGAP NG PANGALAWANG EMAIL MULA SA BALLOTPOINT. 

PAKSA NG EMAIL: VOTING INSTRUCTIONS/MGA INSTRUKSIYON SA PAGBOTO NG SEIU 

Sistema ng Pagboto sa 
Kombensiyon 

Eleksiyon ng Bise Presidente ng SEIU 

[PANGALAN], 

Ang BallotPoint Election Services ay magsasagawa ng Eleksiyon ng Vice 

President/Bise Presidente ng SEIU sa pamamagitan ng internet. 

Ang balota ay magbubukas sa [petsa at oras] ET at magsasara pitong araw 

mula sa oras na ipinadala ang email. (Pakitingnan ang email para sa 

eksaktong petsa at oras na ang balota ay magbubukas at magsasara.)  

Pakisiguro ihulog ang iyong boto bago magsara ang balota. 

MGA INSTRUKSIYON SA PAGBOTO:

Para sa seguridad, dapat humingi ka ng email mula sa BallotPoint upang mag-

log in at bumuto sa eleksiyong ito. Sa pag-click ng link sa ibinalik na email at 

paglagay ng code na ipinakita sa email ay makaka-log in ka sa sistema ng 

pagboto, maipapakita ng iyong balota at makakaboto ka. 

Upang humingi ng login link na ipapadala sa iyong email account: 

1. I-click ang sumusunod na link upang i-access ang sistema ng 

pagboto ng BallotPoint: 

https://ballotpoint.com/convention/seiu

2. I-click ang OBTAIN LOGIN LINK/KUMUHA NG LOGIN LINK na 

button malapit sa gitna ng welcome page. 



3. Ilagay ang iyong Delegate ID/ID ng Delegado (Tingnan ang iyong 

Email para sa iyong ID ng Delegado) at i-click ang 

Continue/Magpatuloy. 

4. Ilagay ang iyong email address sa pagparehistro ng Kombensiyon sa 

dalawang kahon at i-click ang Send Me a Login Link Now/Padalhan 

Ako ng Login Link Ngayon. 

5. Sa loob ng isang minuto o higit pa, makakatanggap ka ng isang email 

mula sa notify@ballotpoint.com. 

6. Buksan ang email at sundin ang mga insruksiyon upang mag-log in 

sa sistema ng pagboto. 

7. Kapag naka-log in na, sundin ang mga instruksiyon na nasa screen 

para bumuto. 

MGA PAALALA:

Ang natanggap mong email ay valid nang 10 minuto. Kung hindi mo gagamitin 

ang email sa loob ng 10 minuto o kailangan na muling mag-log in, ulitin ang 

mga hakbang sa itaas. 

Kung wala kang natanggap ng email sa loob ng ilang minuto, subukang i-

refresh ang iyong email program at tingnan ang iyong spam/junkmail na mga 

folder. Kung wala ka pa ring natanggap na email, ibig sabihin ay hindi wasto 

ang paglagay mo ng iyong impormasyon. Ulitin ang mga hakbang sa itaas at 

maingat na ilagay ang mga impormasyon nang tama. 

Ipadala ang lahat ng tanong sa:

SEIU's Roll Call Committee/Komite ng Roll Call 

rollcall@seiu.org

Huwag sagutin ang email na ito dahil ang adres ng nagpadala ay hindi minomonitor. 

NASA IBABA ANG PANGALAWANG EMAIL NA MATATANGGAP MO MULA SA BALLOTPOINT 
PAGKATAPOS MONG KUMPLETUHIN ANG MGA HAKBANG SA UNANG EMAIL.  ANG EMAIL SA 
IBABA AY MAY LINK AT BALLOT CODE/CODE NG BALOTA UPANG I-ACCESS ANG BALOTA PARA 

MAKABOTO KA. 



Paksa ng Email: Link at Ballot Code/Code ng Balota para mag-log in sa sistema ng 
pagboto ng BallotPoint

Ayon sa hiling mo, ang link at Ballot Code/Code ng Balota na ibinigay sa ibaba ay 
maaaring gamitin upang mag-log in sa sistema ng pagboto ng BallotPoint. 

Hindi na valid ang link pagkatapos ng sampung minuto. 

Ang Ballot Code/Code ng Balota mo ay: << #### >> 

https://mrns.ballotpoint.com/Auth/EnterBallotCode.cfm

Kapag iki-click mo ang link na ito, awtomatiko kang mapupunta sa sistema ng pagboto 
ng BallotPoint. Ilagay ang iyong Ballot Code/Code ng Balota kapag hiningi. 

Kung hindi valid ang Ballot Code/Code ng Balota, awtomatiko kang malo-log in sa 
sistema ng pagboto ng BallotPoint sa “Vice President Election/Eleksiyon ng Bise 
Presidente ng SEIU” para sa iyong lokal, maliban kung nakaboto ka na sa eleksiyong 
ito para sa iyong lokal. 

Kung kailangan mo ng higit pang tulong, mag-email sa Roll Call Committee/Komite ng 
Roll Call ng SEIU sa rollcall@seiu.org. 

HUWAG sumagot sa email na ito, dahil hindi minomonitor ang mga sagot ng email 
account ng nagpadala.

NASA IBABA ANG MGA INSTRUKSIYON SA BALOTA.  PAGKATAPOS MONG MAG-LOGIN SA 
BALOTA, GAMIT ANG LINK SA PANGALAWANG EMAIL, MAKIKITA MO ANG BALOTA KASAMA 

NG MGA INSTRUKSIYON SA BALOTA. 

Mga Instruksiyon sa Balota 

Para bumuto ng isang kandidato, lagyan ng tsek ang kahon katabi ng 
kanyang pangalan. Para sa opisina ng Vice President/Bise Presidente, 
maaari kang bumuto ng slate o pumili ng “no slate/walang slate.” Kung 
buboto ka para sa isang slate, ang mga miyembro ng slate ay 
awtomatikong mamarkahan sa iyong balota. Kung “no slate/walang slate” 
ang pipiliin mo, walang mga pangalan ang awtomatikong mamarkahan sa 
iyong balota. Kung “no slate/walang slate” ang pipiliin mo, kailangan 
mong lagyan ng tsek ang mga kahon sa tabi ng mga lahat ng kandidatong 
nais mong iboto. 

Kung buboto ka para sa isang slate ngunit nais ring bumuto para sa 
(mga) kandidato na wala sa slate na ito, magagawa mo ito sa pagtanggal 
ng tsek sa kahon ng (mga) kandidatong ayaw mong iboto at lagyan ng 
tsek ang kahon ng (mga) kandidatong nais mong iboto. 



Kapag tapos ka na sa pagbato, i-click ang Cast Ballot/Ihulog ang 
Balota. Makakakita ka ng kumpirmasyon na screen at makakatanggap ka ng 
isang kumpirmasyon sa email. 

Kung nais mong maghintay para ihulog ang iyong boto sa susunod na 
pagkakataon, i-click ang Cancel Vote/Kanselahin ang Boto at Log 
Out/Mag-log Out sa gilid ng screen. Kumpirmahin ang kagustuhan mong 
hindi ihulog ang iyong boto, o i-click ang Return to Ballot/Bumalik sa 
Balota. Kung kakanselahin mo ang iyong boto, kakailanganin mong ulitin 
ang buong proseso ng pagboto para kumuha ng isang bagong balota. 

NASA IBABA ANG PANGATLONG EMAIL NA MATATANGGAP MO MULA SA BALLOTPOINT NA 
KINUKUMPIRMA ANG IYONG BOTO. 

PAKSA NG EMAIL:  KUMPIRMASYON NG BOTO NG BALLOTPOINT 

Iyong Pangalan: 

Ipinadala sa iyo ang awtomatikong mensahe na ito ng BallotPoint Election Services, sa 
ngalan ng SEIU Roll Call Committee/Komite ng Roll Call. 

Ang balotang ipinasa mo sa Internet o ipinasa mo para iyong lokal ay nakarekord sa 
(tingnan ang email) para sa eleksiyon: Vice President Election/Eleksiyon ng Bise 
Presidente ng SEIU. 

Kung natanggap mo ang mensaheng ito dahil nagkamali lang, pakisuyong kontakin ang 
Roll Call Committee/Komite ng Roll Call ng SEIU sa rollcall@seiu.org kaagad. Kung 
hindi, WALANG kailangang gawin. 

HUWAG sumagot sa mensaheng ito. Hindi minomonitor ang mga sagot sa mailbox ng 
nagpadala.


