Form 700

میل بیلٹ کی درخواست

مضافات کُک کاؤنٹی
عام صدارتی الیکشن  3 -نومرب2020 ،

زیادہ تیزی سے اپنا بیلٹ حاصل کریں ،آن الئن درخواست دیں! cookcountyclerk.com/VoteByMail
کمپیوٹر تک رسائی حاصل نہیں ہے؟ درج ذیل فارم مکمل کریں اور اسے بروز جمعرات 29 ،اکتوبر 2020 ،تک Cook County Clerk’s office, Mail Voting Unit, 69 W. Washington
 St., Room 500, Chicago, IL 60602کے پتے پر بھیج دیں۔
 ]ILCSکے تحت قانون کے ذریعہ دروغ حلفی کی سزاؤں کے تحت ،میں تصدیق کرتا۔کرتی ہوں کہ میں اس الیکشن میں ووٹ
]ILCS 5/29-10 10
الینوائس الیکشن کوڈ کے سیکشن 10[[29-10
ڈالنے کا مستحق ہوں اور یہ کہ اس درخواست پر میرے متام بیانات صحیح اور درست ہیں۔ میں ایک میل بیلٹ کے لیے درخواست دے رہا/رہی ہوں ،جسے میں بذریعہ ڈاک کُک
کاؤنٹی کلرک آفس کو بھیج دوں گا/گی۔ ریاستی قانون کے تحت ،شامر ہونے کے لیے بیلٹس پر الیکشن والے دن کی ڈاک کی مہر ہونا اور الیکشن کی تاریخ کے بعد  14دنوں کے اندر
موصول ہونا الزمی ہے۔
مجھے معلوم ہے کہ یہ درخواست ایک باضابطہ میل بیلٹ کے لیے دی گئی ہے تاکہ میں اس الیکشن میں ووٹ ڈال سکوں اور یہ کہ میں بعد کے کسی الیکشن میں باضابطہ میل بیلٹ
کے لیے الزمی طور پر علیحدہ درخواست دوں گا/گی۔
1

3

درخواست دہندہ کا نام جلی حروف میں لکھیں اور ووٹنگ کا پتہ مکمل کریں:
تاریخ پیدائش

نام

اپارٹمنٹ #

پتہ

اژپ کوڈ

شہر

فون منرب

ای میل پتہ

2

ذیل کے باکس میں دستخط کریں:

وہ نام اور پتہ پرنٹ کریں جہاں بیلٹ بھیجا جانا چاہیے

(اگر مذکورہ باال سے مختلف ہو):

نام
پتہ
____________________________________________
ووٹر کا دستخط

شہر
ریاست

4

اژپ کوڈ

:ںیئاگل ناشن وت ںیہ ےہر رک تساوخرد یک ٹلیب لیم ںیم نابز یرسود یسک ہوالع ےک یزیرگنا رگا

ہسپانوی □
پولش □

چینی □
عربی □

ہندی □
روسی □

ٹیگالوگ □
یوکرینی □

کوریائی □
گجراتی □

ووٹ میں جعلسازی کو روکنے میں مدد کریں

اردو □

میل بیلٹ حاصل کرنے کے لیے غلط بیانی کرنا یا کسی کو ایسا کرنے کی ترغیب دینا ووٹ میں جعلسازی مانا جاتا ہے ،جو کہ ایک مجرمانہ عمل ہے جس کے لیے پانچ سال
تک کی قید کی سزا مقرر ہے۔ ووٹ کی جعلسازی کی رپورٹ کرنے کے لیے 312.603.0909 ،پر کال کریں۔

6/22/20

میل ووٹنگ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے cookcountyclerk.com/VoteByMail ،مالحظہ کریں ،یا  312.603.0946پر کال کریں۔

For election officials only
				
Voter ID #
Ballot Style:

Ward:

Precinct:

Township:

