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BALOTA PARA SA PAGBOTO SA MAIL
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OFFICE USE ONLY

MAKATIPID SA ORAS. MAG-APPLY SA ONLINE SA chicagoelections.gov
o kumpletuhin ang form na ito at ibalik bago mag ika-5 n.h sa Hunyo 23, 2022 sa: 

CHICAGO BOARD OF ELECTIONS
69 W. WASHINGTON ST., SUITE 600
P.O. BOX 1179
CHICAGO, IL 60690-1179

i-PRINT NANG MALINAW

Pangalan Suffix  Taon ng Kapanganakan

Adres Apt. Zip Code

 Numero ng Telepono Email

Gusto kong matanggap ang balota ko sa adres ng rehistrasyon ko         o sa adres sa ibaba 

Adres Apt.

Lungsod State o Ibang Bansa Zip Code o Postal Code
  
 

Hindi maaaring isumite ang form na ito sa pamamagitan ng fax o email. Tandaan: Maaring mag-apply ang mga botante sa online.

CHICAGO, ILLINOIS

PInapatunayan ko na nakatira ako sa adres na nakalista sa itaas, na nakatira ako sa adres na ito nang 30 o higit pang araw 
bago ang halalang ito, na ako ay may legal na karapatang bumoto sa naturang presinto sa halalang tinutukoy, at nais kong 
Bumoto sa Pamamagitan ng Mail.

Ako ngayon ay nag-a-apply para sa opisyal na balot o mga balota na gagamitin ko sa pagboto sa naturang halalan, at ako 
ay sumasang-ayong ibabalik ang balota o mga balotang ito sa Lupunan ng Halalan para sa Chicago (Chicago Board of Elections) 
bago magsara ang mga poll sa petsa ng halalan, o, kung ibabalik ko sa pamamagitan ng mail, ipo-postmark nang hindi lalagpas 
sa Araw ng Halalan, upang mabilang nang hindi lalagpas sa panahon ng pagbibilang ng mga balot na pansamanta o provisional, 
na ang huling araw ay ang ika-14 na araw pagkatapos ng Araw ng Halalan.

Naiintindihan ko na ang aplikasyong ito ay ginawa para sa opisyal na Balota o mga Balota para sa Pagboto sa Mail na 
gagamitin ko sa pagboto sa (mga) halalang tinutukoy sa aplikasyong ito.

Sa ilalim ng pagpaparusa sa ilalim ng batas 10 ILCS 5/29-10, pinapatunayan ng nakapirma dito na ang mga paglalahad 
sa aplikasyong ito ay totoo at wasto. 

Pirma ng Botante                                          Petsa

Ihahambing ang iyong pirma sa iyong Rekord ng Rehistrasyon ng Botante at kailangan silang 
tumugma. Kailangang pumirma ang botante, hindi puwedeng iba ang pumirma para sa botante. 

X

(              )             - 

/           /     

Nais kong makatanggap ng Balota para sa Pagboto sa Mail para sa:  
 Pangkalahatang Halalan sa Hunyo 28, 2022 LAMANG, at nais kong makatanggap ng balota para sa Pagboto sa Mail    
 para sa Partido ________________________________ 

 lahat ng mga darating na halalan na hindi nangangailangan ng pagtatakda ng Partido (hal. Pangkalahatan, Pangmunisipyo)
 lahat ng mga darating na halalan, at nais kong makatanggap ng Partidong ________________________________na balota para sa   
 Pagboto sa Mail sa mga halalang nangangailangan ng pagtatakda ng Partido

I-tsek ang isa:
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