
Ano ba ang Demokratikong Pagpupulong ng 
Partido ng Nevada ?

Ang Pagpupulong ng Partido ng Nevada ay kung saan ka maka-
kapamili ng nomina sa pagka-pangulo para sa Partidong Demokra-
tiko sa 2020. Ang Nevada ay ang unang estado sa Kanluran at 
ang ikatlog estado sa buong bansa na nakikilahok sa proseso ng 

pagnonomina sa pagka-pangulo. 

Paano ba ako makikilahok? 
Mayroon kang dalawang opsyon sa paglahok sa Pagpupulong 

ng Partido sa 2020 :                                                               

Ikaw ay kailangang rehistradong Demokratiko upang makilahok sa 
Demokratikong Pagpupulong ng Partido ng Nevada. Paki-update ang iyong 
impormasyon sa iyong pagkakarehistro bilang botante sa pamamagitan ng 
pagbisita sa caucus.nvdems.com o magparehistro upng bumoto sa parehong 
araw sa alinmang lokasyong ng maagang halalan o sa lokasyon ng Araw ng 

Pagpupulong ng Partido.

Makipagpulong sa iyong mga 
kapitbahay sa iyong presinto

Kailan: Sabado, Pebrero 22, 2020
Saan: Ang iyong lokasyon ay ipaaalam sa Enero 15, 2020. Bisitahin 
ang caucus.nvdems.com upang mahanap ang iyong presinto at lo-
kasyon ng pagpupulong ng partido.
Paano: Dumating ng personal sa iyong lokasyon upang magparehis-
tro. Ang pagpupulong ng partido sa presinto ay magbubukas sa ika-10 
ng umaga at ang pagpupulong ng partido ay magbubukas sa ika-12 
ng tanghali. Sundan ang tagubilin ng Kapitan ng Presinto para manin-
digan sa iyong piniling candidato. 

Bumoto nang maaga nang per-
sonal sa alinmang lokasyon sa 
iyong lalawigan!

Kailan: Sabado, Pebrero 15- Martes, Pebrero 18 [Piliin mo ang Petsa!]
Saan: Ang lokasyon nang maagang halalan ay ipaaalam sa Oktubre 1, 
2019. Bisitahin ang caucus.nvdems.com upang mahanap ang lokasyon ng 
Maagang halalan sa iyong bansa. 
PPaano: Dumating ng personal sa alinmang lokasyon ng maagang halalan 
sa iyong lalawigan. Magcheck-in sa lamesa ng pagrerehistro, sundin ang 
mga tagubilin upang makaboto at umalis. Ang iyong boto ay bibilangin ka-
sabay ng iyong mga kapitbahay sa iyong presinto sa Araw ng Pagpupulong 
ng Partido.


