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ટપાલ મતપત્ર અરજી

સબઅર્બન કૂક કાઉન્ટી
પ્રમુખપદ માટેની સામાન્ય ચૂંટણી - નવેમ્બર 3, 2020

તમારું મતપત્રક ઝડપથી મેળવો, ઓનલાઇન

અરજી કરો! cookcountyclerk.com/VoteByMail

કમ્પ્યુટર સુગમ નથી? નીચે આપેલું પત્રક પૂરું ભરો અને તેને ગુરુવાર, ઑક્ટોબર 29, 2020 સુધીમાં કૂક કાઉન્ટી કારકૂનની કચેરી, ટપાલ મતદાન એકમ, 69 W. Washington
St., Room 500, Chicago, IL 60602ને પરત કરો.
ખોટી જુ બાની માટેના દંડ અંગેની ઇલિનોય ચૂંટણી સંહિતાની કલમ 29-10 [10 ILCS 5/29-10] હેઠળ કાયદાની જોગવાઈ હેઠળ, હુ ં એ પુષ્ટિ કરું છુ ં કે હુ ં આ ચૂંટણીમાં મત આપવા
માટે હકદાર છુ ં તથા એમ કે આ અરજીમાંના તમામ નિવેદનો ખરાં અને સાચા છે . હુ ં એક ટપાલ મતપત્ર માટે અરજી કરું છુ ં , જે હુ ં કૂક કાઉન્ટી કારકૂનની કચેરીમાં ટપાલથી મોકલીશ.
રાજ્ય કાયદાઓ હેઠળ, મતપત્રોની ગણના થાય તે માટે તેમને ચૂંટણીના દિવસ સુધીમાં પોસ્ટમાર્ક (ટપાલ ખાતા દ્વારા અંકિત કરાવા) કરાયેલા હોવા અને તે ચૂંટણીના દિવસથી 14
દિવસ કરતાં મોડા ન હોય તેમ મળ્યા હોવા જરૂરી છે .
હુ ં એ સમજુ ં છુ ં કે આ અરજી મારા દ્વારા આ ચૂંટણીમાં ઔપચારિક ટપાલ મતપત્રકથી મત આપવા માટે કરવામાં આવી છે અને એમ કે મારે કોઈપણ અનુગામી ચૂંટણી માટે ઔપચારિક
ટપાલ મતપત્રક માટે અલગથી એક અરજી સુપ્રત કરવી જરૂરી છે .

1 અરજદારનું નામ અને મતદાનનું પૂરું સરનામું પ્રિન્ટ કરો:
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નામ

જન્મ તારીખ

સરનામું

apt#

શહેર

ઝિપ કોડ

ઇ-મેલ એડ્રેસ

ફોન નંબર

મતપત્રને ટપાલથી જ્યાં મોકલવાનું હોય તે નામ અને સરનામું
પ્રિન્ટ કરો (જો ઉપર કરતાં અલગ હોય તો):

3 નીચેના ખાનામાં સહી કરો:

નામ
સરનામું
શહેર
રાજ્ય
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____________________________________________
મતદાતાની સહી

ઝિપ કોડ

જો અંગ્રેજી સિવાયની કોઈ ભાષામાં ટપાલ મતપત્રક માટે વિનંતી કરી રહ્યાં હોવ તો અંકિત કરો:

□ સ્પેનિશ
□ પોલિશ

□ હિન્દી
□ રશિયન

□ ચીની
□ યૂક્રેનિયન

□ કોરિયન
□ અરબી

□ ટેગલોગ
□ ગુજરાતી

□ اردو

મત અંગેની છે તરપીંડી ટાળવામાં મદદ કરો
ટપાલ મતપત્ર મેળવવા માટે ખોટું નિવેદન આપવું અથવા કોઈને આવું કરવા માટે વિનંતી કરવી એ મત અંગેની છે તરપીંડી ગણાય છે , તે એક દીવાની ગુનો છે જે પાંચ વર્ષ
સુધીની કેદની સજાને પાત્ર છે . મત અંગેની છે તરપીંડીની જાણ કરવા, 312.603.0909. પર કૉલ કરો.
ટપાલથી મતદાન અંગે વધુ માહિતી માટે, cookcountyclerk.com/VoteByMail ની મુલાકાત લો, અથવા 312.603.0946 પર કૉલ કરો.
6/22/20

For election officials only
				
Voter ID #
Township:

Precinct:

Ward:

Ballot Style:

