
 Kto:  Obywatele Stanów Zjednoczonych, którzy mają   
  ukończone 18 lat, mieszkają w Chicago  
  i potrzebują się zarejestrować, zmienić nazwisko  
  lub adres.

 Co:  “Grace Period” rejestracja i głosowanie.

 Gdzie:  W jednej z 51 placówek Wczesnego Głosowania  
  w Chicago.

 Kiedy:   Od poniedziałku do soboty (4 kwietnia).

 Jak:  Wyborca musi przedstawić dwa dokumenty    
  tożsamości, co najmniej jeden z nich musi  
  posiadać aktualny adres zamieszkania.  
  Wyborca musi głosować w dniu rejestracji.

 Dlaczego: Zgodnie z obowiązującym prawem, NIE będzie   
  rejestracji w dniu wyborów w drugiej turze  
  wyborów w przyszłym tygodniu.
 

  Więcej informacji dostępnych  
  na stronie internetowej 
  chicagoelections.com.
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Do natychmiastowego rozpowszechnienia  
 

Sobota 4 kwietnia jest ostatnim dniem 
rejestracji i aktualizacji adresu  

 
W sobotę 4 kwietnia upływa termin rejestracji, zmiany adresu lub nazwiska do drugiej 

tury wyborów, oświadczył Przewodniczący Komisji Wyborczej miasta Chicago Langdon D. Neal. 

 
“Zarejestrowani wyborcy pod aktualnym adresem zamieszkania, nie muszą się 

ponownie rejestrować. Chcemy poinformować wyborców, którzy potrzebują się jeszcze 
zarejestrować, zmienić adres zamieszkania lub nazwisko, iż w sobotę upływa termin rejestracji 
oraz że nie będzie rejestracji w dniu wyborów w przyszłym tygodniu”, oświadczył Langdon D. 
Neal.  

 
Rejestracja i głosowanie w okresie “grace period” jest otwarta w 51 placówkach 

wczesnego głosowania w Chicago. Od osób rejestrujących się w okresie “grace period” jest 
wymagane: 

 
• Przedstawienie dwóch (2) dokumentów tożsamości (ID), co najmniej jeden z nich 

musi posiadać wyborcy aktualny adres zamieszkania. Dozwolonymi dowodami 
tożsamości są: prawo jazdy, stanowy dowód tożsamości (ID), paszport, odcinek    
wypłaty, rachunek za użyteczności, zestawienie salda z banku, czek wystawiony 
przez rząd lub inna korespondencja rządowa.  
 

• Wyborca musi być gotowy na oddanie głosu w dniu rejestracji.  Osoby, które 
skorzystają z “grace period” nie mogą głosować drogą pocztową lub w dniu 
wyborów w placówce wyborczej.  

 
Wszystkie placówki wczesnego głosowania/rejestracji i głosowania w okresie “grace 

period” są otwarte codziennie od 9:00 rano do 5:00 po południu do soboty 4 kwietnia. Aby 
poinformować wyborców o ostatecznym terminie rejestracji, Rada Wyborcza opublikowała 
specjalne ogłoszenie w prasie angielskiej, hiszpańskiej, chińskiej, polskiej i azjatycko-indyjskiej.  
Wyborcy mogą sprawdzić status swojej rejestracji, znaleźć placówkę wyborczą do której zostali 
przydzieleni  do oddania głosu w dniu wyborów oraz zapoznać się z kartą wyborczą na stronie 
internetowej pod adresem  chicagoelections.com lub dzwoniąc na numer telefonu 312-269-
7900, w języku polskim 312-223-0823. 
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