Form 700

Aplikacja do Głosowania Pocztowego
Podmiejskie Hrabstwo Cook
Skonsolidowane Wybory Powszechne – 6 kwietnia, 2021 r.

Zdobądź swoją kartę wyborczą szybciej, APLIKUJ PRZEZ INTERNET! cookcountyclerk.com/VoteByMail
Nie masz dostępu do komputera? Wypełnij poniższy formularz i oddaj do Czwartek, 1 kwietnia, 2021 r. w biurze urzędnika hrabstwa Cook,
Dział głosowania korespondencyjnego, 69 W. Washington St., pokój 500, Chicago, IL 60602.
Pod karą krzywoprzysięstwa przewidzianą przez prawo w Sekcji 29-10 Kodeksu Wyborczego stanu Illinois [10 ILCS 5/29-10], potwierdzam,
że jestem upoważniony do głosowania w tych wyborach i, że wszystkie oświadczenia dotyczące tego wniosku są prawdziwe i poprawne.
Ubiegam się o kartę do głosowania korespondencyjnego, którą wyślę do biura urzędnika hrabstwa Cook. Zgodnie z prawem stanowym,
karty do głosowania muszą mieć datę stempla pocztowego w dniu wyborów i być dostarczone nie później niż 14 dni po dniu wyborów,
aby mogły być policzone.
Rozumiem, że wniosek ten jest składany o oficjalną kartę do głosowania korespondencyjnego w tych wyborach i, że muszę złożyć osobny
wniosek o oficjalną kartę do głosowania korespondencyjnego w każdych następnych wyborach.

1 Wydrukuj nazwisko kandydata i pełny adres do głosowania:

2

Imię

Data Urodzenia

Adres

Numer Mieszkania

Miasto

Kod Pocztowy

Adres e-mail

Numer Telefonu

Wydrukuj nazwę i adres, na który ma być wysłana
karta do głosowania (jeśli inny niż powyżej):

3 Podpisz się w polu poniżej:

Imię
Adres
Miasto

____________________________________________
Podpis Wyborcy

Stan
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Kod Pocztowy

Zaznacz, jeżeli zgłaszasz kartę do głosowania w języku innym niż angielski:

□ Hiszpański
□ Polski

□ Hinduski
□ Rosyjski

□ Chiński
□ Ukrainian

□ Koreański
□ Arabski

□ Tagalog
□ Gujarati

□ Urdu

Pomóż w zapobieganiu oszustwom związanym z głosowaniem
Składanie fałszywego oświadczenia w celu uzyskania karty do głosowania pocztą lub nakłanianie kogoś do tego jest uznawane za oszustwo
wyborcze, przestępstwo karane do pięciu lat więzienia. Aby zgłosić oszustwo wyborcze, należy zadzwonić pod numer 312 603 0909.
Aby uzyskać więcej informacji na temat głosowania korespondencyjnego, odwiedź stronę cookcountyclerk.com/VoteByMail lub zadzwoń
pod numer 312.603.0946.

Township:

Precinct:
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