Aplikasyon para sa Balota sa Mail
Suburban Cook County
Pangunahing Halalan ng Gobernador - Hunyo 28, 2022

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

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Pagboto sa Mail, kasama na ang mga lokasyon ng mga drop box para sa balotang Panghalalan sa Mail,
pakibisita ang: cookcountyil.gov/votebymail.
Upang matanggap ang iyong balotang pang-mail,
kailangan mong kumpletuhin, pirmahan at ipadala
ang aplikasyong ito sa halalan ng Cook County
nang hindi lalagpas sa Huwebes, Hunyo 23, 2022.

Tulong tungkol sa Panlilinlang sa Halalan: Tinuturing na panlilinlang ang huwad na
paglalahad para lang makakuha ka, o humingi ng tulong sa iba sa pagkuha ng, balota sa
mail, at itinuturing itong paglabag na kriminal na may parusang hindi lalagpas sa limang
taong pagkabilanggo. Pakiulat ang mgb paglilinlang sa pagboto sa 312.603.0942.

Kunin ang Balota Mo ng Mas Mabilis, MAG-APPLY ONLINE! cookcountyclerkil.gov/VoteByMail
Sa ilalim ng pagpaparusang dulot ng Kodang Panghalalan ng Illinois 10ILCS 5/29-10, itinatalaga ko na ako ay may karapatang bumoto sa
halalang ito at ang lahat ng aking mga paglalahad sa aplikasyong ito ay totoo at wasto. Nag-a-apply ako para sa balota sa mail na ipapadala
ko sa Opisina ng Cook County Clerk.
H Naiintindihan ko na ang postmark ng mga balota ay kailangang, sa pinakahuling petsa o mas maaga, ang Araw ng Halalan, at dapat
na matanggap ang mga balota nang hindi lalagpas sa 14 na araw pagkatapos ng Araw ng Halalan upang mabilang ang mga ito.
Ako ay nakatira ngayon sa Suburban Cook County.
Section A

Impormasyon ng Botante

Adres kung saan dapat ipapadal ang
balota: (Kumpletuhin kung iba sa Section A)

Section B

I-print ang buong pangalan

buong pangalan

ang rehistradong adres

apt#

lungsod

kung saang adres dapat ipadala

lungsod

email

lungsod

estado

Section D

Kagustuhang Politikal:

zip code

numero ng telepono

Section C

Piliin ang Opsyon para sa Permenteng Pagboto
sa Pamamagitan ng Mail:

□ Demokratiko
□ Berde
□ Republikano
□ Libertarian
□ Walang partido (mga tanong lamang)

Nais kong piliin ang Permanenteng Pagboto sa Mail at makatanggap ng Balota sa Mail sa lahat ng mga susunod na halalan.
HINDI KO NAIS na mag-opt in para sa Permanenteng Pagboto sa Mail.
(Kailangan ang aplikasyon tuwing halalan)

Section E

(para sa Primary na halalan)

I-tsek kung humihiling ng balotang mail sa wikang hindi Ingles:

□ Espanyol
□ Polaco

□ Hindi
□ Ruso

□ Tsino
□ Ucraniano

□ Koreano
□ Árabe

□ Tagalog
□ Gujarati

For election officials only
Form 700

Voter ID #

□ Urdu

Township:

Pirma ng Botante

Precinct:

Petsa

Ballot Style:

5/9/22

Ward:

