ટપાલ મતદાન મપતપત્ર અરજી

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

સબઅર્્બન કૂક કાઉન્્ટટી

રાજયક્ક્ક્ષા જનરલ ચૂંટણી - 8 નવેમ્્બર ૨૦૨૨.

ટપાલિય મતદાન વિશે વધુ માહિતી માટે, જે માં ટપાલિટ મતપત્ર( મેઇલ બેલેટ )ડ્રોપ બોક્્સ સ્્થથાનો અને મેઇલ દ્્વવારા કાયમી મત, કૃપા કરીને મુલાકાત લો: cookcountyil.gov/votebymail.
તમને ટપાલિય મતપત્ર પ્રાપ્્ત કરવા માટે, તમારે પૂર્્ણ કરવું,
સહી કરવી અને દ્્વવારા કુક કાઉન્્ટટીની ચૂંટણીમાં આ અરજી
સબમિટ કરો ગુરુવાર 3 નવેમ્્બર २०२२

મત અંગેની છે તરપીીંડી ટાળવામાં મદદ કરો: ટપાલ મતપત્ર મેળવવા માટે ખોટું નિવેદન આપવું
અથવા કોઈને આવું કરવા માટે વિનંતી કરવી એ મત અંગેની છે તરપીીંડી ગણાય છે , તે એક
દીવાની ગુનો છે જે પાંચ વર્્ષ સુધીની કેદની સજાને પાત્ર છે . મત અંગેની છે તરપીીંડીની જાણ
કરવા, 312.603.0942. પર કૉલ કરો.

તમારુું મતપત્રક ઝડપથી મેળવો, ઓનલાઇન અરજી કરો! cookcountyclerkil.gov/VoteByMail
ઇલિનોઇસ ઇલેક્શન કોડ 10ILCS 5/29-10 ના કાયદા દ્વારા આપવામાં આવેલા દંડ હેઠળ, હું ખાતરી આપું છું કે હું આ ચૂંટણી અને તમામ નિવેદનોમાં મત આપવા માટે હકદાર
છું.આ અરજી સાચી અને સાચી છે. હું મેઈલ બેલેટ માટે અરજી કરી રહ્યો છું જે હું કૂક કાઉન્ટી ક્લર્કની ઓફિસને મેઈલ કરીશ.
H હું સમજું છું કે મતપત્રો ચૂંટણીના દિવસે પોસ્ટમાર્ક કરવા જોઈએ અને ચૂંટણીના દિવસની ગણતરીના ૧૪ દિવસ પછી પ્રાપ્ત થશે નહીં.
હું હાલમાં સબર્બન કૂક કાઉન્ટીમાં રહેતો નોંધાયેલ મતદાર છું
વિભાગ A

મતદાર માહિતી:

વિભાગ B

આખું નામ છાપો

જન્્મ તારીખ

નોોંધાયેલ સરનામું

યોગ્ય#

શહેર

(જો વિભાગ A થી અલગ હોય તો પૂર્્ણ કરો)

આખું નામ
સરનામાં પર મેઇલ
શહેર

પિન કોડ

ઇ-મેલ એડ્રેસ

સરનામું જ્્યયાાં મેઇલ મતપત્ર હોવો જોઈએ મેઇલ કરેલ:

રાજ્્ય

પિન કોડ

ફોન નંબર

વિભાગ C

મેઇલ દ્્વવારા કાયમી મત પસંદ કરો:

હુ ં મેઇલ દ્્વવારા કાયમી મત માટે પસંદ કરવા અને મેઇલ પ્રાપ્્ત કરવા માંગુ છુ ં તમામ અનુગામી ચૂંટણીઓ માટે મતપત્ર.
હુ ં મેઇલ દ્્વવારા કાયમી મત માટે પસંદ કરવા માંગતો નથી. (ચૂંટણી દીઠ અરજી જરૂરી છે )
વિભાગ D

તપાસો કે શું અંગ્રેજી સિવાયની અન્ય ભાષામાં મેઇલ મતપત્રની વિનંતી કરી રહ્યાં છે:

□ સ્્પપેનિશ
□ પોલિશ

□ હિન્્દદી
□ રશિયન

□ ચીની
□ યૂક્રેનિયન

□ કોરિયન
□ અરબી

□ ટેગલોગ
□ ગુજરાતી

Voter ID #

□ اردو
For election officials only
Form 700

Township:

મતદારની સહી

Precinct:

તારીખ

Ballot Style:

8/4/22

Ward:

