WNIOSEK O REJESTRACJĘ WYBORCY W ILLINOIS

Używaj tylko
drukowanych liter.

Zarejestruj się na stronie cookcountyclerk.com/RTV, aby głosować online

1

Czy jesteś obywatelem Stanów Zjednoczonych?

Tak

Nie

Czy w dniu lub przed wyborami powszechnymi ukończysz co najmniej 18 lat?

Tak

Nie

Jeżeli zaznaczyłeś(-aś) “Nie” w odpowiedzi na
którekolwiek z tych pytań, NIE wypełniaj tego
formularza.
Jr.

II

III

IV

V

Przyrostek

Nazwisko

2

Sr.

(zakreśl jeden, jeżeli dotyczy)

Imię

Imię drugie lub inicjał

Poprzednie imię (jeżeli zmieniono)

Adres e-mail

3

Ulica, na której mieszkasz

Numer mieszkania

Miasto

Stan

Kod pocztowy

Data urodzenia

Płeć

(zakreślić jedno)

Miesiąc

4

Dzień

Numer prawa jazdy w stanie Illinois lub numer dowodu tożsamości stanu Illinois
(Jeśli nie masz żadnego z nich, podaj cztery ostatnie cyfry swojego numeru ubezpieczenia społecznego).

Oświadczenie wyborcy złożone pod przysięgą – Przeczytaj wszystkie
oświadczenia i podpisz się na poniższym wierszu.
Przysięgam lub potwierdzam to, że:

5

* Jestem obywatelem(-lką) Stanów Zjednoczonych.
* Będę miał(-a) co najmniej 18 lat w dniu lub przed wyborami powszechnymi.
* Będę mieszkał(-a) w stanie Illinois i w moim okręgu wyborczym przez co najmniej 30 dni
od daty następnych wyborów.
* Podane przeze mnie informacje są prawdziwe według mojej najlepszej wiedzy pod karą
krzywoprzysięstwa. Jeżeli podałem(-am) fałszywe informacje, to mogę zostać ukarany(-a)
grzywną, uwięziony(-a) lub, jeśli nie jestem obywatelem amerykańskim, deportowany(-a) z
terytorium Stanów Zjednoczonych lub wjazd na ich terytorium może zostać mi odmówiony.

M

Rok

K

___________
Hrabstwo

Czy byłbyś(-abyś)
zainteresowany/a pełnieniem
funkcji sędziego wyborczego?
Tak
Nie

Numer telefonu komórkowego (lub stacjonarnego)

Bezdomny
wyborca?

PODPISZ LUB ZAZNACZ W KRATCE PONIŻEJ

X _________________________________________
DATA:

Miesiąc

Dzień

Rok

Jeśli nie możesz się podpisać, poproś osobę, która pomogła Ci w wypełnieniu tego formularza, aby wydrukowała swoje imię i nazwisko, adres i
numer telefonu poniżej.
Imię i nazwisko ______________________________ Adres _________________________________________ Numer telefonu ________________

WAŻNE INFORMACJE:
» Prawo federalne wymaga, aby wyborcy, którzy po raz pierwszy zarejestrują się drogą pocztową, okazali dowód tożsamości w
celu oddania głosu. Możesz być w stanie spełnić ten wymóg podając numer prawa jazdy, numer stanowego dowodu tożsamości
lub, jeśli nie posiadasz żadnego z nich, ostatnie 4 cyfry numeru ubezpieczenia społecznego w tym formularzu. Jeżeli będziemy
w stanie zweryfikować Twoją tożsamość za pomocą jednego z tych numerów, nie będzie konieczne, abyś okazał(-a)
dowód tożsamości w celu oddania głosu. Jeżeli nie będziemy w stanie zweryfikować Twojej tożsamości za pomocą ważnego
prawa jazdy lub numeru ubezpieczenia społecznego, będziesz musiał(-a) przedstawić dowód tożsamości przed oddaniem głosu.
Akceptowane formy identyfikacji to: kopia aktualnego i ważnego identyfikatora ze zdjęciem lub kopia aktualnego rachunku za
media, wyciąg z konta bankowego, czek rządowy, czek z wypłatą lub inny dokument rządowy, który zawiera Twoje imię i nazwisko
oraz adres. Kopia dowodu osobistego może być wysłana do nas w kopercie wraz z niniejszym formularzem rejestracyjnym lub
może być okazana przy pierwszym głosowaniu.

» Wyślij lub dostarcz wypełniony formularz do:
Cook County Clerk’s Office
69 W. Washington, Suite 500

