Заява для отримання
Поштового Бюлетеня

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

Приміський округ Кук
Попередні вибори Губернатора – 28 червня 2022 р.

Щоб отримати додаткову інформацію про голосування поштою, включаючи розташування скриньок для голосування поштою та про Постійне
голосування поштою, відвідайте: cookcountyil.gov/votebymail.
Щоб отримати поштовий бюлетень, ви
повинні заповнити, підписати та подати
цю заявку на вибори округу Кук до
четверга, 23 червня 2022 р.

Допоможіть з виявленням виборчого шахрайства: надання неправдивої
інформації для отримання поштового бюлетеня або заохочення когось до таких дій
вважається шахрайством, кримінальним злочином, який передбачає покарання
у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. Повідомляйте, будь ласка, про
фальсифікації під час голосування за телефоном 312.603.0942.

Отримайте свій бюлетень швидше, ПОДАВАЙТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН! за адресою cookcountyclerkil.gov/VoteByMail
Усвідомлюючи покарання, передбачені законом Виборчого кодексу штату Іллінойс 10ILCS 5/29-10, я підтверджую, що маю право
голосувати на цих виборах та всі дані у цій заявці є правдивими та правильними. Я подаю заявку на отримання Поштового бюлетеня,
який я надішлю поштою до офісу секретаря округу Кук.
H Я розумію, що виборчі бюлетені мають бути проштамповані поштовим штемпелем до дня виборів та отримані не пізніше ніж
через 14 днів після дня виборів для підрахунку.
Зараз я зареєстрований виборець, який проживає в приміському окрузі Кук.
Розділ А

Відомості про виборця:

зареєстрована адреса

відправити за адресою

#квартири

місто

місто

поштовий індекс

електронна пошта

штат

поштовий
індекс

номер телефону

Виберіть варіант Постійного голосування
поштою:

Політичні вподобання:

Розділ D

(для Первинних виборів)

□ Демократичний □ Зелений
□ Республіканець □ Лібертаріанець
□ Безпартійний (лише запитання)

Я хочу підключитися до Постійного голосування поштою та
отримати Поштові Бюлетені на всіх наступних виборах.
Я НЕ хочу підключатися до Постійного голосування поштою.
(Потрібна заявка на кожні вибори)

Розділ E

(Заповніть, якщо відрізняється від розділу A)

повне ім’я

надрукуйте повне ім’я

Розділ C

Адреса куди має бути надісланий
бюлетень для голосування поштою:

Розділ B

Виберіть, якщо вам потрібний поштовий бюлетень іншою мовою, ніж англійською:

□ Испанский
□ Польский

□ Хинди
□ Русский

□ Китайский
□ Украинский

□ Корейский
□ Арабский

□ Урду
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□ Тагальский
□ Гуджарати

Township:

Дата

Precinct:
Ward:
Ballot Style:

5/5/22

Підпис виборця

