الینوائس ووٹر رجسٹریشن کی درخواست

آن الئن ووٹ ڈالنے کے لیے اس پتے پر رجسٹر کریں cookcountyclerk.com/RTV

1

ہاں

کیا آپ ریاستہائے متحدہ کے شہری ہیں؟

V

IV

II

III

سابقہ

اگر آپ نے ان سواالت میں سے کسی کے
لیے “نہیں” پر نشان لگایا ہے تو ،اس فارم کو
مکمل نہ کریں۔

نہیں

Jr.
آخری نام

(ایک پر دائرہ لگائیں اگر اطالق ہو)

2

نہیں

کیا آپ عام الیکشن والے دن یا اس سے قبل کم از کم  18سال کے ہو جائیں گے/گی؟ ہاں
Sr.

صرف بڑے حروف کا استعمال کریں۔

بہال نام

درمیانی نام یا مخفف نام
سابقہ نام (اگر تبدیل ہوا ہو)

ای میل پتہ

3

اپارٹمنٹ نمبر
_________
کاؤنٹی

اسٹریٹ کا پتہ جہاں آپ رہتے/رہتی ہیں
زپ کوڈ

صوبہ

کیا آپ ایک الیکشن جج کے طور پر خدمت
انجام دینے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟
ہاں

4

بے گھر ووٹر ہیں؟

5

نہیں

شہر

صنف

(ایک پر دائرہ
لگائیں)

مرد

عورت ماہ

سیل فون نمبر (یا لینڈ الئن)

تاریخ پیدائش
ِ
دن

کیا آپ نومبر  2020کے عام صدارتی الیکشن
کے لیے میل بیلٹ وصول کرنا چاہتے ہیں؟
نہیں
ہاں

سال

الینوائس ڈرائیور الئسنس نمبر یا  ILاسٹیٹ آئی ڈی نمبر

(اگر آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے تو ،اپنے سوشل سیکیورٹی نمبر کے آخری چار حروف درج کریں۔)

ووٹر کا حلف نامہ  -تمام بیانات کو پڑھیں اور ذیل کی الئن پر دستخط کریں۔
میں حلفیہ اقرار کرتا/کرتی ہوں کہ:
*میں ریاستہائے متحدہ امریکہ کا/کی شہری ہوں۔
*میں عام الیکشن والے دن یا اس سے قبل کم از کم  18سال کا ہو جاؤں گا/گی۔
*میں ریاست الینوائس میں اور اپنے انتخابی حلقے میں اگلے الیکشن کی تاريخ تک کم ازکم
 30دنوں تک رہوں گا/گی۔
*میں نے جو معلومات فراہم کی ہیں وہ میرے تمام تر علم و یقین کے مطابق دروغ حلفی
کی سزا کے تحت درست ہیں۔ اگر میں نے غلط معلومات فراہم کی ہیں ،تو مجھ پر جرمانہ ہو
سکتا ہے ،مجھے جیل ہو سکتی ہے ،اور اگر میں امریکی شہری نہیں ہوں تو ،مجھے ریاستہائے
متحدہ سے ملک بدر کیا جاسکتا ہے یا داخلہ دینے سے انکار کیا جا سکتا ہے۔

ذیل کے باکس میں دستخط کریں یا اپنا نشان لگائیں

______________________________________ X

تاریخ:

ماہ

دن

سال

اگر آپ دستخط نہیں کر سکتے ،تو جس شخص نے یہ فارم مکمل کرنے میں آپ کی مدد کی ہے اس سے اپنا نام ،پتہ اور ٹیلیفون نمبر ذیل میں جلی حروف میں
لکھنے کو کہیں۔
نام _________________________________ پتہ ___________________________________ فون نمبر ________________

اہم معلومات:
اہم

» وفاقی قانون میل کے ذریعہ اندراج کروانے والے پہلی بار کے ووٹروں سے ووٹ ڈالنے کے لیے شناخت کا ثبوت دکھانے کا تقاضہ کرتا ہے۔ آپ اپنا ڈرائیور الئسنس
نمبر ،ریاستی آئی ڈی نمبر یا ،اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی نہیں ہے تو ،اپنے سوشل سیکیورٹی نمبر کے آخری چار اعداد اس فارم پر درج کرکے اس
تقاضے کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ان نمبروں میں سے کسی سے آپ کی شناخت کی تصدیق کر پائیں گے تو ،ووٹ ڈالنے کے لیے آپ کو آئی ڈی
دکھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر ہم جائز ڈرائیور الئسنس یا سوشل سیکیورٹی نمبر سے آپ کی شناخت کی تصدیق نہیں کر سکے ،تو آپ کو ووٹ
ڈالنے سے قبل شناخت فراہم کرنی ہوگی۔ شناخت کی قابل قبول شکلوں میں شامل ہیں :تازہ اور جائز بالتصویر آئی ڈی کی ایک نقل ،موجودہ یوٹیلیٹی
بل ،بینک اسٹیٹمنٹ ،سرکاری چیک ،تنخواہ کے چیک ،یا دیگر سرکاری دستاویز کی ایک نقل جس پر آپ کا نام اور پتہ درج ہو۔ آپ کی شناخت کی ایک کاپی
اس رجسٹریشن فارم کے ساتھ ہمیں ایک لفافے میں ڈال کر بھیجی جا سکتی ہے یا جب آپ پہلی بار ووٹ ڈالیں تو اس وقت دکھائی جا سکتا ہے۔

» اپنی مکمل شدہ شدہ درخواست کو میل کریں یا اس پتے پر ڈیلیور کریں:
Cook County Clerk’s Office
690W. Washington, Suite 500
Chicago, IL 60602

