
 טופס השתתפות בהצבעה בדואר
(Vote-by-Mail - VBM) 

 עד השכונהובבחירות לו
2021 Neighborhood Council (NC) 

 

ידי מילוי החזרת טופס -על , אוclerk.lacity.org/electionsבאמצעות הפורטל המקוון בכתובת  VBMידי מילוי טופס -הזכאות לקבל פתק הצבעה מוקנית על חשוב:
. על מנת למלא את הטופס כחוק, יש להשלים את פרטי החובה )*(. המועד האחרון להגשת טופס לא יתקבלו טפסים שלא מולאו כחוקזה לכתובת מצוינת להלן. 

VBM ( ימים לפני מועד הבחירות, למועד מדויק ראו את לוח הזמנים של ועד השכונה לשנת 7הוא שבעה )חלק מהמידע בטופס . 2021VBM  כפוף לחוק הרשומות
 .8.4, סעיף 2021ועד השכונה ו(, למידע נוסף ראו חוברת הבחירות לCalifornia Public Records Actהציבוריות של קליפורניה )

 *שדה חובה

 
1 

 נא לכתוב באותיות דפוס ובבירור -פרטי בוחר באותיות דפוס 

 /  /   :תאריך לידה  שם משפחה:    שם אמצעי:   שם פרטי:

    :דוא"ל  ( )מספר טלפון: 

 המתאימה להלן. משבצת" בXסמנו " -*פרטו את מצב בעל העניין שלכם  

 עד השכונה כי:ולו הנני זכאי)ת( להצביע בבחירות
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 של תחום ועד השכונה ומתגורר/ת בכתובת: תושב/תאני  ☐

 מיקוד:   עיר: כתובת:

 

 בתוך תחום ועד השכונה אשר שמו: מקום עבודהאו  עסקיש לי  ☐

    שם העסק או מקום העבודה: 

  מיקוד:  עיר: כתובת:

 הנמצא בתוך תחום ועד השכונה בכתובת: בבעלותי נדל"ן ☐

  מיקוד:   עיר: כתובת:

 

פועל ומתפקד לטובת יש לי עניין קהילתי בארגון קהילתי אשר כתובתו הפיזית נשמרה ברציפות במשך של שנה אחת לפחות, ואשר  ☐

 . גוף למטרות רווח לא יוכר כארגון קהילתי:NCהשכונה באופן מתמשך וניתן לאימות, וכן ממוקם בתחום של 

    שם ארגון:  

  מיקוד:   עיר: כתובת:

3 
 )נא לספק כתובת למשלוח דואר אם שונה מזאת לעיל, כולל ספק שירות, אם רלוונטי(: *שלח את פתק ההצבעה שלי לכתובת הבאה

 

  מיקוד:  עיר: מס' דירה: כתובת:

4 
 אני הח"מ מצהיר/ה כי הפרטים לעיל הם אמת וכי ידוע לי שאחרת אהיה צפוי/ה לעונשים קבועים בחוק עקב עדות שקר.: *חתימת המסמך

 

  תאריך:  חתימה:

5 
 שלי בשמי. VBMמייפה את כוחו של הנ"ל להחזיר את טופס אני 

      
 חתימת מיופה כוח שם של מיופה כוח באותיות דפוס

 האפשרויות הבאות: 3-ידיכם באמצעות אחת מ-על הטופס להתקבל לפחות שבעה ימים לפני מועד הבחירות. החזירו את הטפסים שמולאו על

 דוא"ל:. 2 שלחו את הטופס בדואר למען: .1
 clerk.electionvbm@lacity.org או אגף הבחירות -משרד פקיד העיר 

555 Ramirez Street, Space 300 3:978-0376( 213) . פקס 
Los Angeles, CA 90012 

 VBMלמילוי על ידי צוות 
 פרטו את המסמך)ים( המצורף)ים( )אם רלוונטי(: 

   : )אם רלוונטי( תאריך פג תוקף  
  תאריך:   הוזן על ידי:

mailto:clerk.electionvbm@lacity.org

