APPLIKASYON SA PAGPAPAREHISTRO NG BOTANTE SA ILLINOIS
Magrehistro para bumoto online sa cookcountyclerk.com/RTV

1

Mamamayan ka ba ng United States?

Oo

Hindi
Oo

Ikaw ba ay 18 taong gulang man lang bago ang pangkalahatang eleksiyon?

Hindi

Block na letra lang ang gamitin.

Kung tsinekan mo ang “Hindi” sa sagot sa alinman
sa mga tanong na ito, HUWAG kumpletuhin ang
form na ito.
Jr.

II

III

IV

V

Hunlapi

Apelyido

2

Sr.

(bilugin ang isa kung angkop)

Unang Pangalan

Gitnang Pangalan o Inisyal

Dating Pangalan (kung binago)

Email Address
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Address ng Pangalan Kung Saan Ka Nakatira

Numero ng Apartment

Lungsod

Estado
Petsa ng Kapanganakan

Gusto mo bang makatanggap ng Balota sa Koreo para
sa Nobyembre 2020 Presidential General Election?
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Oo

Hindi

Numero ng Driver’s License sa Illinois o numero ng IL State ID

(Kung wala ka ng alinman, ilista ang huling apat na digit ng iyong social security number.)

Araw

Lalaki

Taon

Babae

*Mamamayan ako ng United States.
*Ako ay magiging 18 taong gulang sa o bago ang pangkalahatang eleksiyon.
*Tumira na ako sa Estado ng Illinois at sa aking presinto ng eleksiyon ng 30 araw man lang
mula sa petsa ng susunod na eleksiyon.
*Ang nilaan kong impormasyon ay totoo sa pinakamahusay kong kaalaman sa ilalim ng
multa ng perjury. Kung nagbigay ako ng maling impormasyon, maaari akong mamultahan,
makulong, o kung hindi ako mamamayan ng U.S.,na-deport mula sa o tinanggihang
papasukin sa United States.

Interesado ka bang
manilbihan bilang huwis
ng halalan?
Oo

Hindi

Walang Tahanang
Botante

Numero ng Cell Phone (o landline)

Sinumpaang Salaysay ng Botante – Basahin ang lahat ng mga pahayag at
lagdaan ang linya sa ibaba.
Sumusumpa ako o inaapirma na:

5

Kasarian

(bilugan ang isa)

Buwan

___________
County

Zip Code

LAGDAN O MARKAHAN ANG KAHON SA IBABA

X _________________________________________
PETSA:

Buwan

Araw

Taon

Kung hindi ka makalagda, tanungin ang taong tumulong sa iyong kumpletuhin ang form na ito para i-print ang kanilang pangalan, address at
numero ng telepono sa ibaba.
Pangalan ________________________________ Address ______________________________________ Numero ng Telepono ________________

MAHALAGANG IMPORMASYON:
» Inaatas ng pederal na batas na ang mga unang beses na botante na nagrehistro sa pamamagitan ng mail ay magpakita ng
katibayan ng pagkakakilanlan upang bumoto. Maaaring matugunan mo ang inaatas na ito sa pagbibigay ng numero ng iyong
driver’s license, ID ng estado # o, kung wala kang alinman sa mga ito, ang huling 4 na digit ng iyong social security number sa form
na ito. Kung napatotohanan namin ang pagkakakilanlan mo na may isa sa mga numerong ito, hindi mo kailangang ipakita
ang ID upang bumoto. Kung hindi namin mapatotohanan ang pagkakakilanlan mo sa pamamagitan ng balidong driver’s
license o social security number, kakailanganin mongg magbigay ng pagkakakilanlan bago ka makaboto. Ang mga
katanggap-tanggap na klase ng identification ay: isang kopya ng kasalukuyan at balidong photo ID, o isang kopya ng kasalukuyang
utility bill, bank statement, tseke mula sa pamahalaan, paycheck, o ibang dokumento ng pamahalaan na nagpapakita ng iyong
pangalan at address. Ang isang kopya ng pagkakakilanlan mo ay maaaring ipadala sa koreo sa isang sobre papunta sa amin
kasama ng form sa pagpaparehistrong ito o maaaring ipakita sa unang beses ng pagboto mo.

» Ipadala sa koreo o ihatid ang nakumpleto mong aplikasyon sa:
Cook County Clerk’s Office
69 W. Washington, Suite 500
Chicago, IL 60602

