میل بیلٹ کی درخواست

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

مضافات کُک کاؤنٹی
گورنر جرنل الیکشن  8 -نومرب 2022

ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ،بشمول بیلٹ برائے ڈاک ڈراپ باکس کے مقامات اور ڈاک کے ذریعے مستقل ووٹ ،براہ کرم مالحظہ کریںcookcountyil.gov/votebymail :

آپ کو بیلٹ برائے ڈاک موصول کرنے کے لیے ،اس درخواست کو آپ نے مکمل
کرکے ،دستخط کرکے کک کاؤنٹی کے انتخابات کے لئے جمعرات  3نومرب  2022تک
جمع کرنا ہے۔

ووٹر فراڈ میں مدد :بیلٹ برائے ڈاک حاصل کرنے کے لیے جھوٹا بیان دینا یا
کسی کو ایسا کرنے کی ترغیب دینا فراڈ سمجھا جاتا ہے ،یہ ایک مجرمانہ جرم
ہے جس کی سزا پانچ سال تک قید ہے۔ براہ کرم ووٹر فراڈ کی اطالع دیں:
312.603.0942

زیادہ تیزی سے اپنا بیلٹ حاصل کریں ،آن الئن درخواست دیں! cookcountyclerkil.gov/VoteByMail

لینوائے الیکشن کوڈ  10ILCS 5/29-10کے قانون کے ذریعہ فراہم کردہ جرمانے کے تحت ،میں تصدیق کرتا  /کرتی ہوں کہ میں اس الیکشن میں ووٹ دینے کا /کی حقدار ہوں اور
متام بیانات اس درخواست پر صحیح اور درست ہیں۔ میں بیلٹ برائے ڈاک کے لیے درخواست دے رہا  /رہی ہوں جسے میں کک کاؤنٹی کلرک کے دفرت کو ارسال کروں گا/گی۔
 Iمیں سمجھتا /سمجھتی ہوں کہ بیلٹ کو الیکشن کے دن تک پوسٹ مارک ہو جانا چاہیے اور الیکشن کے دن سے  14دن بعد موصول نہیں ہونا چاہیے۔
میں فی الحال مضافات کک کاؤنٹی میں مقیم ایک رجسٹرڈ ووٹر ہوں۔

ووٹر کی معلومات:

 Aسیکشن

 Bسیکشن

کا پتہ جہاں بیلٹ برائے ڈاک ارسال ہونا چاہیے:

(مکمل کریں اگر سیکشن  Aسے مختلف ہو)

مکمل نام پرنٹ کریں

تاریخ پیدائش

مکمل نام

رجسٹرڈ ایڈریس

اپارٹمنٹ منرب

اس پتہ پر ارسال کریں

شہر

زپ کوڈ

ای میل

فون منرب

 Cسیکشن

شہر

زپ کوڈ

شہر

بذریعہ ڈاک مستقل ووٹ کا انتخاب کریں:

میں بذریعہ ڈاک مستقل ووٹ کا انتخاب کرنا چاہتا/چاہتی ہوں اور بعد کے متام انتخابات کے لیے بیلٹ برائے ڈاک وصول کرنا چاہتا/چاہتی ہوں۔
میں بذریعہ ڈاک مستقل ووٹ کا انتخاب نہیں کرنا چاہتا/چاہتی۔ (رصف سواالت)
 Dسیکشن

ہسپانوی □
پولش □

چیک کریں کہ آیا انگریزی کے عالوہ کسی اور زبان میں بیلٹ بذریعہ ڈاک کی درخواست کر رہے ہیں:
ہندی □
روسی □

کوریائی □
گجراتی □

کورین □
عربی □

ٹیگالوگ □
یوکرینی □

Voter ID #

Form 700

For election officials only

اردو □

Township:
Precinct:

8/3/22

ووٹر کے دستخط

Ward:

تاریخ

Ballot Style:

