
SURAT PERNYATAAN SURAT SUARA 
  

 
DEAN C. LOGAN 

Registrar-Recorder/County Clerk 
 

 

 
 

Pemilih yang Terhomat, 
 

Kantor Kami telah menerima surat suara Pemilihan Melalui Pos Anda yang tidak ditandatangani. Tanda tangan Anda yang 
membuktikan kelayakan Anda diwajibkan oleh hukum. Agar surat suara Anda masuk dalam penghitungan, harap 
lengkapi, tanda tangani, dan kembalikan Surat Pernyataan Surat Suara Tidak Ditandatangani ini. 

 
Saya, , adalah pemilih terdaftar Kabupaten Los, 

(Tulis Nama Anda) 
Angeles, Negara Bagian. Saya menyatakan di bawah hukuman atas keterangan palsu bahwa saya telah meminta dan 
mengembalikan surat suara pemilihan melalui pos dan tidak akan memilih dengan lebih dari satu surat suara dalam pemilihan 
ini. Saya adalah warga area di mana saya telah memilih dan saya adalah orang yang namanya muncul pada amplop surat 
suara pemilihan melalui pos. Saya mengerti bahwa jika saya melakukan atau mencoba melakukan kecurangan apa pun 
sehubungan dengan pemilihan, atau jika saya membantu atau bersekongkol dalam kecurangan atau berusaha membantu atau 
bersekongkol dalam kecurangan sehubungan dengan pemilihan, saya akan dijatuhi hukuman atas kejahatan besar yang dapat 
dihukum dengan hukuman penjara selama 16 bulan atau dua atau tiga tahun. Saya mengerti bahwa jika saya tidak 
menandatangani surat pernyataan ini berarti surat suara pemilihan melalui pos saya akan dibatalkan.. 

 

(Tertanda) 
 

Tanda Tangan Pemilih (surat kuasa tidak dapat diterima) 

 Jika pemilih tidak dapat menandatangani, ia akan memberikan tanda yang akan disaksikan oleh satu orang. 
(Saksi) 
Tertanggal bulan , 2021. 

  

Alamat KediamanPemilih:    
 
 Setelah Surat Pernyataan Verifikasi Tanda Tangan dilengkapi, harap gunakan salah satu pilihan yang tercantum di bawah ini 
untuk mengembalikannya di 12400 Imperial Highway, Norwalk, CA 90650. Tanda tangan pada formulir ini akan ditambahkan ke 
catatan pendaftaran pemilih Anda saat ini untuk digunakan dalam pemilihan mendatang. Jika memiliki pertanyaan apa pun, 
silakan hubungi kami di (800) 815-2666. pilihan ke-2. 

 

Kembalikan di 
Pusat Pemilihan/ 
Kotak Antar 

Anda bisa mengantar Surat 
Pernyataan Surat Suara Tidak 
Ditandatangani pukul 20.00 
pada Hari Pemilihan, 29 Juni 
2021, di pusat pemilihan mana 
pun di Kabupaten Los Angeles 
atau gunakan kotak antar surat 
suara yang telah ditentukan 
pukul 20.00 pada 29 Juni 2021. 

 

Kembalika
n secara 
Langsung 

 
Anda dapat datang ke 
RR/CC untuk dan 
mengembalikan Surat 
Pernyataan Surat Suara 
Tidak Ditandatangani 
pukul 17.00 pada 10 Juli 
2021. 

Kembalika
n melalui 
Pos 

 
Surat Pernyataan Surat Suara 
Tidak Ditandatangani dapat 
dikirim dalam amplop tertutup 
dan harus diterima oleh pukul 
17.00 pada 10 Juli 2021. 

 
Kembalikn 
Melalui 
faks/email 

 
Anda dapat mengirim Surat 
Pernyataan Surat Suara Tidak 
Ditandatangani melalui faks ke 
Bagian Pemilihan Melalui Pos di 
(877) 614-1127 atau (562) 
232-7924 atau melalui email ke 
votebymail@rrcc.lacounty.gov pukul 
17.00 pada 10 Juli 
2021.

 

 

LAvote.net 12400 Imperial Highway, Norwalk, California 90650 

Baca instruksi ini dengan cermat sebelum melengkapi surat pernyataan. 
Surat suara Anda tidak akan dihitung jika tidak mematuhi instruksi ini. 

 

Panitera Kabupaten Los Angeles-Pegawai 
P /K b  

@ 

X 


