
Ви можете запитати отримання демократичних ваучерів 
на бажаній мові, звернувшися до нас за номером 
(206) 727-8855 або за адресою democracyvoucher@seattle.gov.



Програма надання демократичних ваучерів 
адмініструється комісією Сієтла по етиці та виборам 
(Seattle Ethics and Elections Commission). 

Дізнайтеся більше про програму та знайдіть кандидатів, 
які беруть участь, на сайті www.seattle.gov/democracyvoucher

Розміщення

За запитом комісія Сієтла з етики та виборів (Seattle Ethics 
and Elections Commission) забезпечить пристосованим 
житлом осіб із обмеженими можливостями, щоб допомогти 
забезпечити доступ до програм.

Слідкуйте за нами у соціальних мережах

@democracyvoucher @sea_elections @democracyvoucherprogram

Скористайтеся своїми
демократичними
ваучерами на
виборах у Сієтлі
у 2021 році.

ЗРОБИ СВІЙ ГОЛОС ЗНАЧИМИМ.
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ВАША УЧАСТЬ МАЄ ЗНАЧЕННЯ.
Програма надання демократичних ваучерів дозволяє жителям Сієтла 
брати участь у місцевих виборах та послаблює бар’єри для доступу 
до офісу шляхом надання публічного джерела фінансування.

З початку програми надання демократичних ваучерів:

Кількість жителів 
Сієтла, які робили 
внески в місцеві 

кампанії потроїлася.

У програмі взяли 
участь 90% 
кандидатів.

Через програму 
у кампанії Сієтла 
було вкладено 

більше 3,5 мільйонів 
доларів.

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ. ПРИЙМІТЬ УЧАСТЬ.
www.seattle.gov/democracyvoucher

ЩО ТАКЕ ДЕМОКРАТИЧНІ
ВАУЧЕРИ?

Ви можете використати свої чотири ваучера по 
25 доларів для підтримки кандидатів, що приймають 

участь у виборах міського голови, членів ради міста та 
міського прокурора Сієтла.

Як можна отримати демократичні ваучери?

Якщо Ви є зареєстрованим виборцем у Сієтлі, Ви автоматично 
отримаєте демократичні ваучери по пошті.

Заяву на отримання ваучерів можуть подати жителі Сієтла віком від 
18 років, а також громадяни США, піддані США або законні постійні 
резиденти (“власники зеленої картки”). Форма заяви доступна на  
веб-сайті або Ви можете зателефонувати із запитом заяви. 

Кому я можу передати свої демократичні ваучери?

Ви можете передати один або декілька демократичних ваучерів 
кандидатам, які приймають участь у програмі. 

Оновлений список кандидатів Ви знайдете на нашому веб-сайті.

ВАЖЛИВІ ДАТИ
9 ЛЮТОГО 2021 Р.
Демократичні ваучери вперше стали  
доступними для виборчого циклу 2021 р.

3 СЕРПНЯ 2021 Р.
Попередні вибори

2 ЛИСТОПАДА 2021 Р.
Загальні вибори


