طلب االقرتاع الربيدي

Cook County Clerk’s Office
Mail Voting Unit
69 W. Washington St., Suite
500 Chicago, IL 60602
PH: 312.603.0946

مقاطعة كووك
االنتخابات العامة لحكام الواليات  8 -نوفمرب2022 ،

ملزيد من املعلومات حول التصويت عرب الربيد  ،مبا يف ذلك مواقع صناديق االقرتاع بالربيد والتصويت الدائم عن طريق الربيد  ،يرجى زيارة.cookcountyil.gov/votebymail :

املساعدة يف كشف تزوير الناخب :اإلدالء ببيان كاذب للحصول عىل االقرتاع الربيدي أو حث
شخص ما عىل القيام بذلك يعترب تزويرا ،جرمية جنائية مع غرامة تصل إىل خمس سنوات يف
السجن .الرجاء التبليغ عن تزوير التصويت باالتصال بالرقم 312.603.0942

لتلقي االقرتاع عرب الربيد  ،يجب عليك إكامل وتوقيع و تقديم هذا
الطلب النتخابات مقاطعة كوك قبل الخميس  3نوفمرب 2022

احصل عىل اقرتاعك برسعة ،سجل عن طريق االنرتنت

cookcountyclerkil.gov/VoteByMail

مبوجب العقوبات املنصوص عليها يف قانون انتخابات إلينوي  ، 10ILCS 5 / 29-10أؤكد أنه يحق يل التصويت يف هذه االنتخابات وجميع البيانات عىل هذا التطبيق هي صادقة وصحيحة.
أنا أتقدم بطلب للحصول عىل اقرتاع بالربيد وسأرسله بالربيد إىل مكتب كاتب مقاطعة كوك
 Iأفهم أنه يجب ختم بطاقات االقرتاع بالربيد بحلول يوم االنتخابات واستالمها يف موعد ال يتجاوز  14يو ًما بعد يوم االنتخابات ليتم فرزها.
أنا حال ًيا ناخب مسجل مقيم يف ضواحي مقاطعة كوك .

القسم أ

القسم ب العنوان حيث ينبغي أن يكون االقرتاع الربيدي
مرسل بالربيد( :أكمل إذا كان مختلفًا عن القسم أ)

معلومات الناخب:

طباعة االسم الكامل

تاريخ امليالد

االسم الكامل

العنوان املسجل

رقم الشقة

العنوان الربيدي

املدينة

الرمز الربيدي

الربيد اإللكرتوين

رقم الهاتف

القسم ج

املدينة

الرمز الربيدي

الوالية

حدد خيار التصويت الدائم بالربيد:

أرغب يف االشرتاك يف التصويت الدائم عرب الربيد واستالم بريد االقرتاع لجميع االنتخابات الالحقة.
ال أرغب يف االشرتاك يف التصويت الدائم عرب الربيد( .مطلوب التقديم لكل انتخاب).

القسم د

عربي □
اوردو □

تحقق مام إذا كان طلب االقرتاع عرب الربيد بلغة غري اإلنجليزية:
تاجالوج □
جوجارتي □

كوري □
اوكراني □

صيني □
روسي □

هندي □
بولندي □

Voter ID #

Form 700

For election officials only

اسباني □

Township:
Precinct:

8/3/22

توقيع الناخب

Ward:

تاريخ

Ballot Style:

