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Wczesne głosowanie rozpocznie się 21 lutego pod adresem 
16 W. Adams a następnie 5 marca w 50 placówkach miasta Chicago 

 
 

Wczesne głosowanie zgodonie z prawem do prawyborów 20 marca 2018 r., powinno 
rozpocząć się 8 lutego 2018 r., lecz termin uległ opóźnieniu z powodu nadal toczących się spraw 
sądowych w związku ze sprzeciwami do petycji kandydatów. W związku z tym karty do 
głosowania nie są gotowe a programowanie i testowanie urządzeń do głosowania nie może być 
zakończone przed terminem 8 lutego. Komisja Wyborcza miasta Chicago przewiduje, iż system 
kart do głosowania będzie w pełni przetestowany i dostępny około 21 lutego a może nawet 
wcześniej. 
 

Sprzeciwy do niektórych powiatowych i stanowych petycji kandydatów zostały 
rozstrzygnięte niedawno lub nadal trwają ich przesłuchania. W chwili obecnej trwa 
programowanie i testowanie urządzeń do głosowania z ponad 1,000 różnych styli kart do 
głosowania w czterech językach. 
 

Komisja Wyborcza zaktualizuje harmonogram wczesnego głosowania na stronie 
internetowej chicagoelections.com, jak tylko będą dostępne karty do głosowania.                                     
W międzyczasie wyborcy, którzy udadzą się do urzędu Komisji Wyborczej miasta Chicago 
otrzymają wniosek do głosowania korespondencyjnego.  Wyborcy miasta Chicago mogą również 
złożyć wniosek o kartę do głosowania korespondencyjnego przez internet na stronie 
chicagoelections.com. 
 
Z chwilą rozpoczęcia się wczesnego głosowania, będzie ono oferowane: 
 

 do 4 marca tylko w placówce Komisji Wyborczej pod adresem 16 W. Adams St. 
 

 od 5 do 19 marca w 51 placówkach na terenie miasta 
 

W tym roku po raz drugi wczesne głosowanie powinno rozpocząć się 40 dni wcześniej przed 
prawyborami. Podobne opóźnienie z tego samego powodu miało miejsce przed prawyborami       
w 2016 roku. W poprzednich wyborach przed  wyborami w 2016 roku, wczesne głosowanie 
rozpoczynało się 15-22 dni przed dniem wyborów. 
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