ЗАЯВКА НА РЕЄСТРАЦІЮ ВИБОРЦЯ В ШТАТІ ІЛЛІНОЙС

Використовуйте лише
друковані літери.

Щоб зареєструватись онлайн для голосування використовуйте наступне посилання: cookcountyclerk.com/RTV

1

Ви громадянин/громадянка Сполучених Штатів Америки?

Так

Ні
Так

Чи виповниться вам щонайменше 18 років на момент загальних виборів або до них?

Ні

Якщо ви відповіли «Ні» на будь-яке з
вищевказаних питань, НЕ заповнюйте цю форму.
Jr.

II

III

IV

V

Суфікс

Прізвище

2

Sr.

(обведіть один варіант, якщо застосовується)

Ім’я

Друге ім’я або ініціал

Попереднє ім’я/прізвище (якщо змінювалось)

Адреса електронної пошти

3

Назва вулиці (де ви живете)

Номер квартири

Місто

Штат
Дата народження

Місяць

4

День

Номер посвідчення водія або посвідчення особи, виданого в штаті Іллінойс

(Якщо у вас немає жодного з цих посвідчень, укажіть останні чотири цифри вашого номера соціального страхування.)

5

Чи хотіли б ви стати
членом дільничної
виборчої комісії?
Так

Номер мобільного телефону (або стаціонарного)

Ні
Ви
бездомний
виборець?

ПОСТАВТЕ ПІДПИС У ПОЛІ НИЖЧЕ

Присяга виборця. Прочитайте всі твердження та підпишіть нижче.
Засвідчую під присягою та підтверджую наведене нижче.

* Я є громадянином/громадянкою Сполучених Штатів Америки.
* Мені виповниться щонайменше 18 років на момент загальних виборів або до них.
* Станом на день виборів я проживатиму в штаті Іллінойс і на території своєї виборчої
дільниці не менше 30 днів.
* Під страхом відповідальності за неправдиві свідчення під присягою я заявляю, що
* інформація, надана мною, наскільки мені відомо, є правдивою та достовірною. Я
усвідомлюю, що в разі надання неправдивої інформації мене мене можуть оштрафувати,
ув’язнити або, якщо я не є громадянином США, депортувати з США або відмовити у в’їзді до
США.

Стать

(обведіть один
варіант)
чоловіча жіноча

Рік

___________
Округ

Поштовий індекс

X _____________________________________________
ДАТА:

Місяць

День

Рік

Якщо ви не можете поставити підпис, попросіть особу, яка допомогла вам заповнити цю форму, указати своє ім’я, адресу та номер телефону нижче.

Ім’я та прізвище __________________________________ Адреса _______________________________________ Номер телефону _______________________

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!
» Федеральний закон вимагає від виборців, які вперше беруть участь у виборах і реєструються поштою, пред’явити посвідчення
особи для голосування. На виконання цієї вимоги ви можете надати в цій формі номер посвідчення водія, посвідчення особи,
виданого штатом, або, якщо у вас немає жодного з цих посвідчень, останні 4 цифри свого номера соціального страхування. Якщо
нам удасться підтвердити вашу особу за допомогою одного з цих номерів, вам не потрібно буде пред’являти посвідчення
особи, щоб проголосувати. Якщо ми не зможемо підтвердити вашу особу за допомогою номера дійсного посвідчення водія
або номера соціального страхування, вам потрібно буде пред’явити посвідчення особи, щоб мати змогу проголосувати.
Прийнятні документи, що підтверджують особу: копія чинного посвідчення особи з фотографією або копія чинної квитанції про
оплату комунальних послуг, виписка з банківського рахунку, чек від державної установи, чек на виплату зарплати або інший виданий
державою документ, у якому вказано ваше ім’я й адресу. Ви можете надіслати нам копію свого посвідчення особи поштою в конверті
разом із цією реєстраційною формою або ж можете пред’явити посвідчення під час першого голосування.

» Надішліть вашу заповнену заявку за адресою:
Cook County Clerk’s Office
69 W. Washington, Suite 500

