
 

 2023 -בקשה להצבעה בדואר לוועד השכונה 

 
  כבעל  ומעמד   את  לזהות  כדי(  VBM)  בדואר  הצבעה   טופס  למלא   חייב  השכונה  לוועד   בבחירות  בדואר  להצביע  שרוצה  עניין   בעל  כל:  מועמדות   להגשת  אחרון  תאריך

 השכונה  לוועד  הבחירות  יום  לפני יום  19 העיר פקיד למשרד הנדרשים המסמכים כל עם ביחד ממולא בקשה טופס להגיש נא,  בדואר  הצבעה  טופס  לקבל  כדי.  עניין

.  יטופלו לא  העניין  בעל של ההצבעה זכות את לוודא כדי הנדרשים המסמכים/המידע את כוללות שאינן או ת/המבקש חתימת את כוללות שאינן VBM בקשות. שלך

  . קליפורניה  של הציבוריות הרשומות חוק  פי על  לבקשות כפוף להיות עשוי בדואר להצבעה בבקשהחלק מהמידע 

 ת /הבוחר  על מידע 

     ___________ __________________________________________________________ ____________________________________  שכונה ועד

 __________ ___________________________________________________  משפחה שם ___________________________________  פרטי שם

 __________ ________________________________ ל"דוא כתובת___________________  טלפון מספר _______________________ לידה תאריך

 הרלוונטיים השדות  כל את   למלא נא , רשמית  כתובת 

 
 מקום 

 מגורים 

 
 __________  מיקוד___________________________  עיר __________ _________________________________________  כתובת

 _______________________________ __________ : אחר     מאוכלס לא נכס □    שכור נכס □   בבעלותך נכס □:  הנכס סוג את סמן

 
מקום  
 עבודה 

 
 ___ __________________________________________________________________________________________  הארגון שם

 
 _________   מיקוד ___________________________  עיר ___________ _________________________________________  כתובת

 ____________________________ ________________________ ___ ____ : אחר    בעלים □    ת/ עובד□ :   בארגון מעמדך את סמן

 
נכס  

 בבעלותך 

 
 __________  מיקוד ___________________________  עיר  __________ ________________________________________  כתובת

 ___________________________________________________ ___________ : אחר     עסק □   מגורים בית □:  הנכס סוג את סמן

 
 עניין 

 בקהילה 

 
 ושמבצע ,  ברציפות  אחת  שנה  לפחות במשך  השכונה גבולות  בתוך היה  הפיזי שמענו  רווח  מטרות  ללא לארגון  ששייך  כאדם  מוגדר  בקהילה עניין בעל

 . קהילתי כארגון נחשב לא רווח למטרות ארגון. לשכונה  שמועילות לאימות  ניתנות שוטפות פעולות
 

 __________ ___________________________________________________________________________________  הארגון שם
 

 __________  מיקוד ___________________________  עיר ___________ ________________________________________  כתובת
 

 

 כתובת למשלוח דואר, אם היא שונה מהכתובת הנ"ל. 

 

 עיר ___________________________ מיקוד __________   ____________כתובת _________________________________________________

 

 .ונכונים אמיתיים  הם לעיל הנתונים  שכל בשבועה  ה/מצהיר  אני

  ___________________________________________________________                   _______________________________________ _____ 

 תאריך          חתימה

 

 להשלים אם אדם אחר יגיש את הבקשה הזו להצבעה בדואר.  נא – ( אופציונלי)  מוסמך נציג

 

 חתימת הנציג המוסמך ____________________________________    _____________________________________________שם הנציג המוסמך 

 
 נא לשלוח את הבקשה הממולאת ומסמכים נדרשים כלשהם לכתובת: 

City Clerk – Election Division, 555 Ramirez Street, Space 300, Los Angeles, CA 90012 

 978 (213)-0376 פקס:  :clerk.electionvbm@lacity.org דוא"ל:  

mailto:clerk.electionvbm@lacity.org

