FORMULARZ REJESTRACJI WYBORCY W ILLINOIS
Należy używać tylko liter drukowanych.
1

Czy jest Pan(i) obywatelem Stanów Zjednoczonych?

Tak

Nie

Czy w czasie wyborów powszechnych lub w okresie poprzedzającym, osiągniesz wiek co najmniej 18 lat?

Tak

Nie

Jeżeli odpowiedź na którekolwiek z
powyższych pytań brzmi „Nie”, NIE
należy wypełniać niniejszego formularza.
Jr.

2

Sr.

II

III

IV

V

Nazwisko

Suﬁks (zakreślić jeden – jeśli się stosuje)

Imię

Drugie imię lub inicjał

Poprzednie nazwisko (jeżeli zostało zmienione)

Adres e-mail

3

Adres miejsca zamieszkania – nazwa ulicy

Numer mieszkania
___________

Miejscowość

Państwo

Kraj

Płeć

(zakreślić jedną odpowiedź)

Data urodzin

4

Kod pocztowy

Miesiąc

Dzień

Rok

M

F

Numer telefonu

Nr prawa jazdy wydanego w Illinois lub nr stanowego dowodu tożsamości wydanego w Illinois (w przypadku braku któregoś z ww. dokumentów,
należy wpisać ostatnie cztery cyfry numeru ubezpieczenia społecznego).
Oświadczenie wyborcy pod przysięgą – Należy przeczytać niniejsze
oświadczenie i podpisać w kratce po prawej stronie.
Niniejszym oświadczam i zaręczam, że:

5

- Jestem obywatelem Stanów Zjednoczonych.
- Czy w dniu kolejnych wyborów lub wcześniej będę mieć skończone co najmniej
18 lat?
- Będę mieszkać w Stanie Illinois w obrębie swojego okręgu wyborczego przez co
najmniej 30 dni od daty kolejnych wyborów.
- Zaświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań, że udzielone przeze mnie informacje są zgodne z moją najlepszą
wiedzą. Za składanie fałszywych informacji mogę zostać ukarany(a) karą grzy
wny, pozbawienia wolności, a jeśli nie jestem obywatelem USA – karą deportacji
lub odmowy wjazdu do Stanów Zjednoczonych.

PODPISAĆ LUB OZNACZYĆ W KRATCE PONIŻEJ

X _________________________________________

DATA: ____________________________________________________

Jeżeli Pan(i) nie potraﬁ się podpisać, należy poprosić osobę, która pomagała wypełnić formularz, aby wpisała poniżej drukowanymi literami
swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu.
Imię i nazwisko: ______________________ Adres ______________________________________ Numer telefonu ____________________________

WAŻNE INFORMACJE:
»

Prawo federalne wymaga, aby wyborcy, którzy będą głosować po raz pierwszy, a zarejestrowali się drogą pocztową, przy głosowaniu okazali
dowód tożsamości. W celu spełnienia tego wymogu, na formularzu można wpisać numer prawa jazdy, numer stanowego dowodu tożsamości, a w
przypadku braku któregoś z ww. dokumentów, ostatnie cztery cyfry numeru ubezpieczenia społecznego. Jeżeli będziemy w stanie zweryﬁkować
Pana(i) tożsamość na podstawie jednego z przedstawionych numerów, okazanie dowodu tożsamości przed głosowaniem nie będzie konieczne.
Jeżeli nie będziemy mogli zweryﬁkować Pana(i) tożsamości na podstawie numeru prawa jazdy bądź numeru ubezpieczenia społecznego, przed
głosowaniem należy udostępnić dowód potwierdzający tożsamość. Dopuszczalne formy potwierdzenia tożsamości obejmują: kopię aktualnego i
ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem lub kopię aktualnego rachunku za użytkowanie mediów, wyciąg bankowy, czek urzędowy, pokwitowanie
wypłaty, lub inny dokument urzędowy, na którym widnieje Pana(i) imię i nazwisko oraz adres. Kopię dowodu tożsamości można przesłać do nas w
kopercie wraz z niniejszym formularzem lub przedstawić przy pierwszym głosowaniu.

»

Wypełniony formularz należy przesłać pocztą lub dostarczyć na adres:
Cook County Clerk’s ofﬁce
69 W. Washington, Suite 500
Chicago, IL 60602

