 Контактна інформація
Телефон
206-296-VOTE (8683)
1-800-325-6165
Телетайп Станція: 711

Електронна пошта
elections@kingcounty.gov

Інструкція

В онлайн режимі
kingcounty.gov/elections

по голосуванню в
окрузі Кінг

Поштою або особисто
Вибори в окрузі Кінг
919 Southwest Grady Way
Renton, WA 98057
З понеділка по п’ятницю
8:30 – 16:30

Ukrainian

Як зареєструватися в якості виборця
• Онлайн
• Поштою
• Особисто
Для отримання більш детальної інформації
перейдіть за посиланням:
kingcounty.gov/elections/register

Хто може зареєструватись в якості
виборця
Основні вимоги:
•
•

Громадянин Сполучених Штатів Америки,
який легально проживає в штаті Вашингтон
(Washington State) протягом не менш як 30 днів
до дня проведення виборів;
• віком щонайменше 18 років на день
проведення виборів;
• не позбавлений права голосувати в зв’язку з
постановою суду; та
• за умови, що він/вона не перебуває під
наглядом Управління виправних установ
за обвинуваченням в тяжкому злочині на
території штату Вашингтон.
Ви не можете голосувати в більш ніж одному штаті.
Необхідно відмінити будь-яку попередню реєстрацію
в якості виборця до реєстрації в штаті Вашингтон.

Кінцевий строк реєстрації в якості
виборця
Ви можете зареєструватися в якості виборця в будьякий час.
Якщо Ви бажаєте проголосувати на майбутніх
виборах, існують конкретні строки реєстрації. Для
отримання більш детальної інформації зв’яжіться з
нами або відвідайте наш веб-сайт.

Матеріали для проведення голосування
на інших мовах
Окрім матеріалів, підготовлених англійською мовою,
для виборів в окрузі Кінг надаються також матеріали,
підготовлені китайською, корейською, іспанською та
в’єтнамською мовами. Зв’яжіться з нами для відправки
запиту на отримання матеріалів про голосування однією
з цих мов.

Як отримати виборчий бюлетень
Поштою

Поради виборцям
•
•
•
•

Ретельно ознайомтеся з бюлетенем, конвертом
та брошурою для виборців.
Для заповнення виборчого бюлетеня
використовуйте ручку з чорною пастою.
Підпишіть декларацію на зворотній стороні
конверта, який буде повернено.
Ваш бюлетень буде враховуватись, навіть якщо
Ви не голосували у виборах на кожну посаду.

Як повернути бюлетень

Виборчий бюлетень відправляється поштою приблизно
за три тижні до дня виборів та раніше – виборцям, які
знаходяться на воєнній службі або за межами США.

Ви можете проголосувати та повернути бюлетень,
як тільки Ви його отримаєте. За умови раннього
повернення бюлетеня залишиться час для
усунення можливих проблем з Вашим підписом
та врахуванням бюлетеня. Ви можете повернути
бюлетень в центр прийому бюлетенів або надіслати
його поштою.

Доступні варіанти голосування

Центр прийому бюлетенів

Голосування поштою - зручний варіант для більшості
людей. Доступні й інші варіанти:

При поверненні бюлетеня в центр прийому
бюлетенів поштова марка не потрібна. Ви повинні
повернути бюлетень в центр прийому бюлетенів до
20:00 годин вечора дня виборів.

Виборці штату Вашингтон голосують поштою. Якщо Ви
зареєстровані в якості виборця, Ви отримаєте поштою
виборчий бюлетень.

•

Онлайн програма по заповненню виборчого
бюлетеня
• Доступні центри проведення голосування
Для отримання більш детальної інформації зв’яжіться з
нами або відвідайте наш веб-сайт.

Брошура для виборців
В брошурі для виборців знаходиться інформація про
кандидатів та стосовно підрахунку голосів. Брошура
для виборців з попередніх та загальних виборів
відправляється поштою всім жителям округа Кінг.

Знайти адресу центрів прийому бюлетенів для
поточних виборів можна в брошурі для виборців
або на нашому сайті.

Відправка поштою
Наклейте на бюлетень марку першого класу і
надішліть його нам. Ваш бюлетень повинен мати
поштовий штемпель з датою до дня виборов
включно. Не чекайте до останньої хвилини!

