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Заявка на голосування поштою
Приміські райони округу Кук
Загальні президентські вибори: 3 листопада 2020 р.

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН та отримайте свій виборчий бюлетень швидше! cookcountyclerk.com/VoteByMail
Не маєте доступу до комп’ютера? Заповніть форму нижче та надішліть її до 29 жовтня 2020 р. (четвер) в офіс секретаря округу Кук за
адресою Cook County Clerk’s office, Mail Voting Unit, 69 W. Washington St., Room 500, Chicago, IL 60602.
Під страхом відповідальності за неправдиве свідчення під присягою згідно з розділом 29-10 Виборчого кодексу штату Іллінойс
[10 ILCS 5/29-10] я заявляю, що маю право голосувати на цих виборах і що всі твердження в цій заявці правдиві та достовірні.
Я подаю заявку на отримання виборчого бюлетеня для голосування поштою, який я надішлю в офіс секретаря округу Кук.
Відповідно до законів штату поштовий штемпель на бюлетенях має бути поставлено не пізніше дня голосування, а прибути до
офісу для підрахунку вони мають протягом 14 днів після голосування.
Я усвідомлюю, що ця заявка подається з метою отримання офіційного бюлетеня для голосування поштою, який я використовуватиму
під час цих виборів, і що для голосування поштою під час будь-яких майбутніх виборів необхідно буде надсилати окремі заявки на
офіційні бюлетені для голосування поштою.

1 Напишіть друкованими літерами ім’я й прізвище заявника та повну адресу для голосування.
ім’я та прізвище

дата народження

адреса

№ квартири

місто

поштовий індекс

адреса електронної пошти

номер телефону

Напишіть друкованими літерами ім’я, прізвище

2 й адресу, на яку потрібно надіслати бюлетень
бюлетень

3 Поставте підпис у полі нижче.

(якщо дані відрізняються від зазначених вище).
ім’я та прізвище
адреса
місто
штат

4

поштовий індекс

____________________________________________
підпис виборця

Поставте позначку, якщо вам потрібен бюлетень для голосування поштою мовою, відмінною від англійської.

□ Іспанська
□ Польська

□ Хінді
□ Російська

□ Китайська
□ Українська

□ Корейська
□ Арабська

□ Тагальська
□ Гуджараті

□ Урду

Допоможіть запобігти фальсифікуванню результатів голосування
Надання неправдивої інформації з метою отримання бюлетеня для голосування поштою або підбурювання інших осіб до
цього вважається фальсифікуванням результатів голосування — кримінальним злочином, який карається позбавленням волі
на строк до 5 років. Щоб повідомити про фальсифікування результатів голосування, зателефонуйте за номером 312-603-0909.
Щоб дізнатися більше про голосування поштою, відвідайте сайт cookcountyclerk.com/VoteByMail або зателефонуйте за
номером 312-603-0946.
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