
12400 Imperial Hwy. Norwalk, CA 90650

KABUPATEN LOS ANGELES 
PENDAFTAR-PENCATAT/PANITERA KABUPATEN

PEMILIH MILITER DAN LUAR NEGERI

Apakah Anda Layak?
Untuk melihat apakah Anda memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai pemilih militer atau luar negeri, Anda 
harus menjadi salah satu dari berikut ini:

(Semua pelamar dengan Status Pemilih Militer dan Luar Negeri harus memenuhi persyaratan pendaftaran 
pemilih).

Berdasarkan Undang-Undang Federal UOCAVA tahun 1986, anggota dinas militer/berseragam dan warga 
negara Amerika Serikat yang tinggal di luar batas teritorial Amerika Serikat atau Distrik Columbia karena 
alasan pekerjaan, program studi atau dinas militer (termasuk pasangan atau tanggungan dari seorang yang 
dinas di militer) berhak mendaftar untuk memberikan suara dan meminta surat suara Vote by Mail (absentee). 
Undang-Undang ini dikelola oleh Program Bantuan Pemungutan Suara Federal.

Mengambil bagian dalam pemilihan kini lebih nyaman dari sebelumnya bagi pemilih yang 
bertugas di militer atau tinggal di luar Amerika Serikat. Ini dimulai ketika Anda mendaftar 
untuk memilih sebagai pemilih militer atau luar negeri dan menerima materi pemilu melalui 
surat, faks, atau email.

Mendaftar Untuk Memilih

Seorang anggota aktif 
atau cadangan angkatan 
bersenjata Amerika 
Serikat

Pasangan atau 
tanggungan 
seseorang di 
angkatan bersenjata

Warga negara A.S. 
yang tinggal di luar 
batas wilayah A.S. 
atau D.C.

Masih Ada Pertanyaan?  

Kunjungi LAVOTE.GOV atau pindai
kode QR

Jika Anda memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai pemilih militer atau luar negeri, Anda dapat menggunakan 
salah satu pilihan berikut untuk mendaftar.
Online: Pendaftaran Pemilih Online California atau Program Bantuan Pemungutan Suara Federal
Kertas:  Lengkapi formulir pendaftaran pemilih dari Sekretaris Negara Bagian California dan lakukan salah
             satu hal berikut:

• Faks formulir ke (562) 232-7925 atau (877) 614-1128
• Kirim Lewat Pos ke: Registrar-Recorder/County Clerk, Voter Records Division, P.O. Box 30450,

Los Angeles, CA 90030-0450
Mulai Awal - Kabupaten Los Angeles mulai mengirimkan surat suara ke pemilih militer dan luar negeri 60 hari 
sebelum Hari Pemilihan. Untuk memastikan Anda menerima materi pemungutan suara tepat waktu, pastikan 
untuk mendaftar awal.


