Form 700

Aplikasyon sa Koreo na Balota
Suburban Cook County
Primary na Halalan sa Pagkapresidente - Marso 17, 2020

Gustong makatipid sa selyo at mas mabilis makuha ang balota mo?

Mag-apply Online!

cookcountyclerk.com/VoteByMail

Walang access sa computer? Kumpletuhin ang form sa ibaba ay isauli ito bago ang Huwebes, Marso 12, 2020 sa tanggapan ng Cook County
Clerk, Mail Voting Unit, 69 W. Washington St., Room 500, Chicago, IL 60602.
Sa ilalim ng multa ng perjury ayon sa nilaan ng batas sa ilalim ng Seksiyon 29-10 ng Illinois Election Code [10 ILCS 5/29-10], ina-apirma ko
na nararapat akong bumoto sa halalang ito at lahat ng mga pahayag sa aplikasyong ito ay totoo at tama. Nag-a-apply ako para sa koreo
na balota, na aking ipapadala sa tanggapan ng Cook County Clerk. Sa ilalim ng batas ng estado, ang mga balota ay dapat may marka
ng koreo bago o sa Araw ng Halalan at matanggap nang hindi lalagpas sa 14 na araw makalipas ang Araw ng Halalan upang mabilang.
Nauunawaan ko na ang aplikasyong ito ay ginawa para sa opisyal na koreo na balota na iboboto ko sa halalang ito at dapat akong magsumite
ng hiwalay na aplikasyon para sa opisyal na koreo na balota para sa anumang kasunod na halalan.

1 I-print ang pangalan at kumpletong address sa pagboto ng aplikante:
pangalan

petsa ng kapanganakan

address

apt#

lungsod

zip code

email address

numero ng telepono

I-print ang pangalan at address kung saan

2 dapat ipadala ang balota (kung iba sa itaas):

3 Lumagda sa kahon sa ibaba:

pangalan
address
lungsod
estado

4
5

zip code

Tsekan ang Balota ng Partido:

□ Democratic

____________________________________________
lagda ng botante

□ Republican

□ Green Party

□ Walang kinikilingan

Tsekan kung humihiling ng koreo na balota sa wika maliban sa Ingles:

□ Espanyol

□ Hindi

□ Tsino

□ Koreano

□ Tagalog

Tumulong na maiwasan ang panloloko sa boto
Ang paggawa ng hindi totoong pahayag para makakuha ng koreo na balota o ipagawa ito sa ibang tao ay tinuturing na panloloko sa boto, isang
kriminal na paglabag na mapaparusahan ng hanggang limang taon sa kulungan. Para iulat ang panloloko sa boto, tumawag sa 312.603.0909.
Para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagboto sa koreo, pumunta sa cookcountyclerk.com/VoteByMail, o tumawag sa 312.603.0946.

Township:

Precinct:

Ward:

Ballot Style:

11/25/19

For election officials only
				
Voter ID #

