SAMPLE SAMPLE SAMPLE
ΕΘΝΙΚΟΊ ΧΕΙΡΙΣΤΈς ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΊΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΊΟΥUNION
ΣΎΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2020
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΊΓΜΑΤΟς)
ΠΡΟΣΟΧΗ ΌΛΑ ΤΑ ΜΈΛΗ ΤΗς ΤΟΠΙΚΉς ΈΝΩΣΗς NPMHU ___
ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΤΗς ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗς ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΉΤΩΝ
Αυτό γίνεται για να συμβουλεύσει όλα τα μέλη σε καλή κατάσταση ότι την
_(ημερομηνία)___ Κολοράντο από την Τρίτη 11 Αυγούστου μέχρι το Σάββατο 15
Αυγούστου 2020. Το Συμβούλιο τοπικής ένωσης έχει ήδη αποφασίσει ότι οι
τοπικοί ___ θα αποστείλουν συνολικά εκπροσώπους ___ στη Συνέλευση,
συμπεριλαμβανομένου του τοπικού προέδρου που είναι αυτόματος αντιπρόσωπος,
και ως εκ τούτου οι τοπικοί ___ θα διεξάγουν εκλογές για να επιλέξουν επιπλέον
εκπροσώπους της Συνέλευσης.
Εάν δεν μπορείτε να παρευρεθείτε στη Συνάντηση Υποψηφιοτήτων, πρέπει να
στείλετε τις υποψηφιότητές σας μέσω συστημένων, πιστοποιημένων ή ρητών
μηνυμάτων στη διεύθυνση: Δικαστές της Εκλογής Αντιπροσώπων 2020 των
Τοπικών ___, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Οπουδήποτε, ΗΠΑ, 99999. Οι
ταχυδρομικές υποψηφιότητες πρέπει να παραλαμβάνονται πριν από τη
συνεδρίαση για τις υποψηφιότητες.
Οι υποψηφιότητες που γίνονται πριν από τη συνάντηση υποψηφιοτήτων με άλλες
μεθόδους, όπως η τακτική αλληλογραφία, το αντίγραφο ή η παράδοση με το χέρι,
δεν θα γίνονται δεκτές.
Μετά την ολοκλήρωση των υποψηφιοτήτων, οι δικαστές καθορίζουν εάν κάθε
υποψήφιος διαθέτει ή όχι όλα τα προσόντα για να υπηρετήσει ως αντιπρόσωπος.
Κάθε μέλος που επιθυμεί να διαμαρτυρηθεί για την επιλεξιμότητα του υποψήφιου
πρέπει να γνωστοποιήσει τις αντιρρήσεις του στους δικαστές το συντομότερο
δυνατόν, αλλά σε καμία περίπτωση εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη των
υποψηφιοτήτων.
Η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής της Συνάντησης Υποψηφιοτήτων θα
είναι:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΣΥΝΆΝΤΗΣΗς ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΉΤΩΝ: ___
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΉΤΩΝ: _____

ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΌΠΟ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΉΤΩΝ:
ΠΑΡΑΚΑΛΏ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΤΕ!!

_____

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΘΝΙΚΟΊ ΧΕΙΡΙΣΤΈς ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΊΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΊΟΥUNION
ΣΎΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2020
(ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΉ ΈΚΘΕΣΗ)

ΠΡΟς:

ΙΔΙΌΤΗΤΑ ΜΈΛΟΥς ΤΗς ΤΟΠΙΚΉς NPMHU ___

ΑΠΌ:

ΚΡΙΤΈς ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΏΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΩΝ ΤΟΥ 2020

RE:
του 2020

Πιστοποίηση υποψηφίων για αντιπροσώπους στην Εθνική Σύμβαση

Αυτό γίνεται για να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε ψάξει τα αρχεία του Union
και βρήκαμε τους ακόλουθους υποψηφίους σε καλή κατάσταση και πληρούν τις
προϋποθέσεις για να θέσουν υποψηφιότητα για αντιπρόσωπος στο NPMHU Local
___:
Όνομα
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Τα ψηφοδέλτια για τις εκλογές αυτές θα ταχυδρομηθούν σε όλα τα μέλη που
βρίσκονται σε καλή κατάσταση στις ή περίπου (ημερομηνία) , 2020. Εάν δεν
λάβετε ψηφοφορία εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία αυτή, παρακαλείσθε

να επικοινωνήσετε με τους δικαστές μέσω του γραφείου της Τοπικής Ένωσης για να
ζητήσετε διπλότυπο ψηφοδέλτιο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΔΕΊΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΉς ΠΡΟς ΤΟΥς ΚΑΤΆΛΛΗΛΟΥς ΥΠΟΨΉΦΙΟΥς

RE: 2020 Εκλογή αντιπροσώπου του NPMHU Local ____ -- Κατάλληλος
Υποψήφιος

Αγαπητά ________
Εμείς, οι δικαστές των εκλογών για τους αντιπροσώπους του 2020,
διαπιστώσαμε ότι έχετε τα προσόντα να κατείχατε τη θέση του εκπροσώπου της
Τοπικής Ένωσης ___ στην Εθνική Συνέλευση της Εθνικής Ένωσης Χειριστών
Ταχυδρομείων 2020.
Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε την υποψηφιότητα, πρέπει να ενημερώσετε τους
δικαστές γραπτώς αμέσως. Η παρακμή σας πρέπει να παραληφθεί από τους
δικαστές στις ή πριν (ημερομηνία 10 ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία
της παρούσας επιστολής) στην ακόλουθη διεύθυνση: Δικαστές των εκλογών
πληρεξουσίων 2020, ταχυδρομική διεύθυνση, οπουδήποτε, ΗΠΑ, 99999.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται έναν παρατηρητή (ή περισσότερους παρατηρητές,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο από τους δικαστές), ο οποίος διορίζεται μεταξύ των
μελών της παρούσας Τοπικής Ένωσης, ο οποίος μπορεί να παρίσταται ανά πάσα
στιγμή κατά τη διεξαγωγή των εκλογών για να διασφαλίσει την προστασία των
δικαιωμάτων του υποψηφίου για λογαριασμό του οποίου υπηρετεί. Ως
υποψήφιος, εάν επιθυμείτε έναν ή περισσότερους παρατηρητές, πρέπει να
ενημερώσετε γραπτώς τους δικαστές στην ανωτέρω διεύθυνση του ονόματος, της
διεύθυνσης και των αριθμών τηλεφώνου του παρατηρητή ή των παρατηρητών σας.

Αδελφικά

________________________
____________________ __________________
Πρόεδρος Δικαστής
Δικαστής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΔΕΊΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΉς ΠΡΟς ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΈΝΟΥς ΥΠΟΨΉΦΙΟΥς

RE:

2020 Εκλογή αντιπροσώπων του NPMHU Local ____

Αγαπητά ________
Εμείς, οι δικαστές των εκλογών για τους αντιπροσώπους του 2020,
λυπούμαστε που σας ενημερώνουμε ότι καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν
έχετε τα προσόντα να κατείχατε υποψηφιότητα για τη θέση του εκπροσώπου της
Τοπικής Ένωσης ___ στην Εθνική Συνέλευση της Εθνικής Ένωσης Χειριστών
Ταχυδρομείων 2020 για τους ακόλουθους συγκεκριμένους λόγους:

Εάν διαφωνείτε με την απόφασή μας, μπορείτε να διαμαρτυρηθείτε αμέσως για
την απόφαση αυτή με τους δικαστές στο Mailing Address, Anywhere, USA99999.
Θα πρέπει να στείλετε τη διαμαρτυρία σας με συστημένη, πιστοποιημένη ή ταχεία
αλληλογραφία και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Αδελφικά

________________________
Πρόεδρος Δικαστής

____________________ __________________
Δικαστής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΔΕΊΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΉς ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΉΣΕΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΊΑ
ΑΠΌ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΈΝΟΥς ΥΠΟΨΉΦΙΟΥς

RE:

2020 Εκλογή αντιπροσώπων του NPMHU Local ____

Αγαπητά ________
Εμείς, οι δικαστές των εκλογών για τους αντιπροσώπους του 2020, λάβαμε και
εξετάσαμε τη διαμαρτυρία σας σχετικά με τον αποκλεισμό σας ως υποψηφίου για
τη θέση του εκπροσώπου που εκπροσωπεί την Τοπική Ένωση ___ στην Εθνική
Συνέλευση της Εθνικής Ένωσης Χειριστών Ταχυδρομείων 2020. Η διαμαρτυρία
σας έχει εξεταστεί προσεκτικά από τους δικαστές και έχει (απορριφθεί ή
χορηγηθεί, επιλέξτε μία) για τους ακόλουθους συγκεκριμένους λόγους:

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα.

Αδελφικά

________________________
Πρόεδρος Δικαστής

____________________ __________________
Δικαστής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

ΕΘΝΙΚΟΊ ΧΕΙΡΙΣΤΈς ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΊΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΊΟΥUNION
ΣΎΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2020
(ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΌ ΨΗΦΟΔΈΛΤΙΟ)
NPMHU ΤΟΠΙΚΌς ΑΡΙΘΜΌς___
ΕΠΊΣΗΜΟ ΜΥΣΤΙΚΌ ΨΗΦΟΔΈΛΤΙΟ
ΓΙΑ
1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή τις 15 000 0

Μπορείτε να ψηφίσετε μόνο για υποψήφιους ._____
Σημειώστε ένα [X] στο πλαίσιο δίπλα στο όνομα του υποψηφίου ή των υποψηφίων
της επιλογής σας.
[ ] __________________________
[ ] __________________________
[ ] __________________________
[ ] __________________________
[ ] __________________________
[ ] __________________________
[ ] __________________________
[ ] __________________________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ
ΕΘΝΙΚΟΊ ΧΕΙΡΙΣΤΈς ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΊΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΊΟΥUNION
ΣΎΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2020
(ΔΕΊΓΜΑΤΟς)
ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΊΕς ΓΙΑ ΤΟΥς ΕΠΙΛΈΞΙΜΟΥς ΨΗΦΟΦΌΡΟΥς
ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΉ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΏΠΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ ΕΝΏΣΕΩΝ
ΘΑ ΠΑΡΑΣΤΕΊ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΟΥ 2020
Οι εκλογές με μυστική ψηφοφορία διεξάγονται μεταξύ των επιλέξιμων
ψηφοφόρων της Τοπικής Ένωσης ___ για τους εκπροσώπους της Εθνικής
Συνέλευσης της Εθνικής Ένωσης Χειριστών Ταχυδρομείων 2020.
Ένα ψηφοδέλτιο, ένας φάκελος απάντησης ψηφοδελτίων και ένας μυστικός
φάκελος ψηφοφορίας περικλείονται. Για να ψηφίσετε, διαβάστε προσεκτικά
και εκτελέστε τις ακόλουθες οδηγίες:
ΤΑ ΨΗΦΟΔΈΛΤΙΆ ΣΑς ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΗΘΟΎΝ ΕΓΚΑΊΡΩς ΓΙΑ ΝΑ
ΦΤΆΣΟΥΝ ΣΤΟΥς ΔΙΚΑΣΤΈς, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ, ΟΠΟΥΔΉΠΟΤΕ,
USA, 99999, ΤΟ ΑΡΓΌΤΕΡΟ ____ A.M./P.M. (ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ) .
Διαβάστε προσεκτικά την κλειστή ψηφοφορία πριν από τη σήμανση.
1. Σημειώστε ένα [X] στο πλαίσιο στο πλάι του υποψηφίου ή των υποψηφίων της
επιλογής σας. Ψηφίστε όχι περισσότερο από __ υποψηφίους για τους
αντιπροσώπους που θα εκπροσωπήσουν τα τοπικά ___ στην Εθνική Συνέλευση του
2020.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ψηφίσετε περισσότερους υποψηφίους από τους επιτρεπόμενους ,
καμία από τις ψήφους σας δεν θα καταμετρηθεί. Εάν εμφανιστεί μια ομάδα
υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ μεμονωμένων
υποψηφίων εάν δεν επιθυμείτε να ψηφίσετε για μια ολόκληρη πλάκα.
2. Διπλώστε το ψηφοδέλτιο και τοποθετήστε το μέσα στο φάκελο με την ένδειξη
"Μυστικός Φάκελος Ψηφοφορίας".
3. Σφραγίστε τον μυστικό φάκελο ψηφοφορίας και εισάγετε τον φάκελο στον
μεγαλύτερο φάκελο απάντησης ψηφοδελτίων που απευθύνεται στους δικαστές
των εκλογών του 2020.
4. Εκτυπώστε με σαφήνεια — στον μεγαλύτερο φάκελο απάντησης
ψηφοδελτίων που απευθύνεται στους δικαστές — το όνομά σας, τα τελευταία
τέσσερα (4) ψηφία του αριθμού αναγνώρισης των υπαλλήλων σας (EIN), καθώς και

την πόλη και τη διευκόλυνση όπου εργάζεστε (εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές
περιέχονται ήδη σε ετικέτα που τοποθετείται στον μεγαλύτερο φάκελο που
απευθύνεται στους δικαστές).
5. Σφραγίστε τον μεγαλύτερο φάκελο απάντησης ψηφοδελτίων που
απευθύνεται στους δικαστές. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ταχυδρομήσει το ψηφοδέλτιό
σας έτσι ώστε να παραληφθεί το αργότερο (ώρα εισαγωγής) A.M./P.M. την
(ημερομηνία εισαγωγής) .
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: ΜΗΝ ΓΡΆΦΕΤΕ ΤΟ ΌΝΟΜΆ ΣΑς ΣΤΟ ΨΗΦΟΔΈΛΤΙΟ Ή ΣΤΟΝ

ΜΥΣΤΙΚΌ ΦΆΚΕΛΟ ΨΗΦΟΦΟΡΊΑς. Το όνομά σας θα πρέπει να εμφανίζεται μόνο
στο φάκελο απάντησης ψηφοφορίας. Η ψήφος σου είναι μυστική. Το όνομά
σας θα εξυπηρετήσει μόνο το σκοπό της επαλήθευσης της επιλεξιμότητάς σας να
ψηφίσετε. Εάν ο φάκελος απάντησης ψηφοφορίας δεν περιέχει το όνομά σας, το
ψηφοδέλτιό σας θα είναι VOID. Ο φάκελος της απάντησης των ψηφοδελτίων
που απευθύνεται στους δικαστές θα διαχωριστεί κατά την παραλαβή και ο
σφραγισμένος φάκελος ψηφοφορίας που περιέχει το ψηφοδέλτιό σας θα κατατεθεί
σε όλα τα άλλα ψηφοδέλτια, έτσι ώστε, όταν ανοίξει και καταμετρηθεί, να μην
υπάρχει δυνατότητα ταυτοποίησης σας με το ψηφοδέλτιο που ρίξατε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ H

ΔΕΊΓΜΑΤΑ ΦΑΚΈΛΩΝ
____________________________________________________________
| Δικαστές των εκλογικών | αντιπροσώπων του 2020
| Διεύθυνση αλληλογραφίας
|
| Οπουδήποτε, ΗΠΑ, 99999
|
|
--| Φάκελος σε
| ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ ΕΚΛΟΓΙΚΌ
| το οποίο να
ταχυδρομήσει
|
|
ψηφοδέλτια και
|
| εκλογή
|
Όνομα
| Ψηφοφόρων υλικά
|
Τελευταία γνωστή
διεύθυνση |
στους ψηφοφόρους
|
Οπουδήποτε, ΗΠΑ 99999
|
|
|
|____________________________________________________________|
(Χρήση μεγέθους φακέλου αριθ. 11)
____________________________________________________________
| Όνομα: ______
|_
| Τελευταία τέσσερα ψηφία
|
|
του EIN#: _____
|_
| Πόλη και εγκαταστάσεις όπου
|
| Απασχολούμενος: ____________
|_ Απάντηση ψηφοφορίας
|
(Παρακαλώ εκτυπώστε καθαρά)
|
φάκελος
|
|
|
Δικαστές των εκλογών του 2020
|
|
Υ.Α. 216 |
|
Οπουδήποτε, ΗΠΑ 99999
|
|
|
|
|
|____________________________________________________________|
(Χρήση μεγέθους φακέλου αριθ. 10)
____________________________________________________________
|
|
|
|
|
|
|
ΜΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΚΥΚΛΩ | ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ
|
|
|
| Μυστική
ψηφοφορία
|
ΜΗΝ ΒΆΖΕΙς ΤΟ ΌΝΟΜΆ ΣΟΥ Ή
| φάκελος
|
Αναγνώριση σε αυτόν τον
φάκελο |

|
Ή ΣΤΟ ΨΗΦΟΔΈΛΤΙΟ
|
|
|
|
|
|____________________________________________________________|
(Χρήση μεγέθους φακέλου αριθ. 9)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΘΝΙΚΟΊ ΧΕΙΡΙΣΤΈς ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΊΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΊΟΥUNION
ΣΎΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2020
(ΔΕΊΓΜΑΤΟς)
ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ ΠΡΟς ΤΟΝ ΤΑΧΥΔΡΌΜΟ
Στο επιστολόχαρτο της Ένωσης
Ταχυδρόμος
Ταχυδρομική διεύθυνση, Οπουδήποτε, ΗΠΑ, 99999
Αγαπητά _____:
Σας γράφω επίσημα για να σας ενημερώσω ότι οι Τοπικοί __ της Εθνικής
Ένωσης Χειριστών Ταχυδρομείων ταχυδρομείου θα διεξάγουν εκλογές με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους επόμενους μήνες και ότι τα ακόλουθα άτομα θα
υπηρετούν ως Κριτές των Εκλογών:
1.
2.
3.

_____________________________
(Όνομα Δικαστή)
_____________________________
(Όνομα Δικαστή)
_____________________________
(Όνομα Δικαστή)

Αυτά τα άτομα είναι τα μόνα πρόσωπα που μπορούν να λάβουν τα ψηφοδέλτια
που θα επιστραφούν στην ταχυδρομική θυρίδα που θα νοικιάσουν στις
εγκαταστάσεις σας για το σκοπό αυτό. Θα εκτιμούσα να λάβετε τις απαραίτητες
προφυλάξεις για να διασφαλίσετε ότι κανείς άλλος δεν θα έχει πρόσβαση στην
αίθουσα P.O. ανά πάσα στιγμή και ότι τα ψηφοδέλτια που συγκεντρώνονται στην
εν λόγω αίθουσα δεν θα αποδεσμευτούν (ακόμη και σε αυτούς τους δικαστές)
παρά μόνο μετά τη λήξη της προθεσμίας για την παραλαβή των ψηφοδελτίων, την
συγκεκριμένη ημερομηνία για την οποία θα ειδοποιηθείτε από τους δικαστές.
Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας σε αυτό το θέμα. Εάν προκύψουν
οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβλήματα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου
αμέσως στο (τηλέφωνο).
Με εκτίμηση
_______________________________
Πρόεδρος, Τοπικό NPMHU ___

cc: Τοπική Εκτελεστική Επιτροπή
Δικαστές εκλογών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ J

ΕΘΝΙΚΟΊ ΧΕΙΡΙΣΤΈς ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΊΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΊΟΥUNION
ΣΎΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2020
(ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΊΓΜΑΤΟς)
NPMHU ΤΟΠΙΚΌς ΑΡΙΘΜΌς_ ________
ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 2020
ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ
Σύμφωνα με τους κανόνες που εγκρίθηκαν από την Εθνική Εκτελεστική
Επιτροπή της Εθνικής Ένωσης Χειριστών Ταχυδρομικών Ταχυδρομείων, η Τοπική
Ένωση ___ διενήργησε εκλογή αντιπροσώπων για τη Σύμβαση του 2020.
Την (ημερομηνία αποστολής), οι δικαστές των εκλογών για τους αντιπροσώπους
του 2020 ταχυδρόμησαν τα ψηφοδέλτια σε όλους τους επιλέξιμους ψηφοφόρους.
Οι υποψήφιοι των οποίων τα ονόματα εμφανίστηκαν στο ψηφοδέλτιο
πιστοποιήθηκαν από τους δικαστές. Η προθεσμία για την επιστροφή των
ψηφοδελτίων ήταν ___ A.M./P.M. στις (Ημερομηνία) , στη Διεύθυνση
Αλληλογραφίας, Οπουδήποτε, , 99999.USA
Η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων πραγματοποιήθηκε κατά την (ώρα)
(ημερομηνία) , στον (τόπο) , παρουσία υποψηφίων και παρατηρητών.
Οι δικαστές έλαβαν συνολικά φακέλους που επιστράφηκαν. Από αυτά, τα _____
δεν άνοιξαν και καταμετρήθηκαν για τους ακόλουθους λόγους:
____ Δεν περιείχε το όνομα του ψηφοφόρου ή άλλες πληροφορίες για την
αναγνώριση
και επαλήθευση ψηφοφόρων
____ Ελήφθησαν πρωτότυπα και διπλότυπα ψηφοδέλτια και
καταμετρήθηκε μόνο η μεταγενέστερη λαμβανόμενη ψηφοφορία
____ Τα ψηφοδέλτια δεν επιστράφηκαν σωστά
____ Τα ψηφοδέλτια αμφισβητήθηκαν και ακυρώθηκαν σωστά
____ Άλλα
____ Συνολικά ψηφοδέλτια που ελήφθησαν αλλά δεν καταμετρήθηκαν

Επομένως, ο συνολικός αριθμός των καταμετρημένων ψηφοδελτίων ήταν _____.
Εδώ είναι τα αποτελέσματα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ
ΕΘΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΏΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΏΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΊΩΝ
ΣΎΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2020
(ΔΕΊΓΜΑΤΟς)
2020 Σύνολο Αντιπροσώπων και Δικαστές Εκλογικής Ειδοποίησης
Ημερομηνία (το αργότερο την Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019)
Εθνικός Γραμματέας-Ταμίας
NPMHU
815 16η Οδός, ΒΔ, Σουίτα 5100
Ουάσιγκτον, DC 20006
Αγαπητά _____:
Όπως απαιτείται από τους Κανόνες για τις Εκλογές Αντιπροσώπων για την
Εθνική Σύμβαση NPMHU 2020 που εγκρίθηκαν από την Εθνική Εκτελεστική
Επιτροπή στις 26 Ιουνίου 2019, γράφω επίσημα για να σας ενημερώσω ότι το
Τοπικό Εκτελεστικό Συμβούλιο της Εθνικής Ένωσης Χειριστών Ταχυδρομείων έχει
ορίσει τους ακόλουθους χειριστές αλληλογραφίας ως Δικαστές εκλογών:
1.

_____________________________
(Όνομα Δικαστή)

2.

_____________________________
(Όνομα Δικαστή)

3.

_____________________________
(Όνομα Δικαστή)

4. προαιρετικός
5. προαιρετικός
Επιπλέον, με ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε [ημερομηνία], το Τοπικό
Συμβούλιο ένωσης αποφάσισε ότι οι τοπικοί ___ θα αποστείλουν __
αντιπροσώπους στη Συνέλευση του 2020, εκτός από τον Τοπικό Πρόεδρο, για ένα
σύνολο __ αντιπροσώπων.
Με εκτίμηση
_______________________________
Πρόεδρος, Τοπικό NPMHU ___
cc:

Τοπική Εκτελεστική Επιτροπή

Δικαστές εκλογικού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ L
ΕΘΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΏΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΏΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΊΩΝ
ΣΎΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2020
(ΔΕΊΓΜΑΤΟς)
Ανακοίνωση προς το Εθνικό Γραφείο εκλεγμένων αντιπροσώπων για την Εθνική
Σύμβαση του 2020
Ημερομηνία (το αργότερο την Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2020)
Εθνικός Γραμματέας-Ταμίας
NPMHU
815 16η Οδός, ΒΔ, Σουίτα 5100
Ουάσιγκτον, DC 20006
Αγαπητά _____:
Όπως απαιτείται από τους Κανόνες για τις Εκλογές Των Αντιπροσώπων για την
Εθνική Συνέλευση του NPMHU 2020 που εγκρίθηκαν από την Εθνική
Εκτελεστική Επιτροπή στις 26 Ιουνίου 2019, γράφουμε επίσημα για να
ενημερώσουμε το Εθνικό Γραφείο ότι οι ακόλουθοι αντιπρόσωποι και πιθανοί
αναπληρωτές αντιπρόσωποι εκλέχθηκαν από τις πρόσφατα ολοκληρωμένες
εκλογές αντιπροσώπων που διεξήχθησαν από την Local ___. Αυτός ο κατάλογος
περιλαμβάνει επίσης τον αριθμό αναγνώρισης υπαλλήλων USPS (EIN) για κάθε
εκλεγμένο αντιπρόσωπο και πιθανό αναπληρωτή αντιπρόσωπο.
Αριθμός αναγνώρισης ονόματοςEmployee
1. ___________________________________________________
2.___________________________________________________
3.___________________________ ________________________
4. ___________________________________________________
5.___________________________________________________
6.___________________________ ________________________
κ.λπ.
Με εκτίμηση
_______________________________
Δικαστές εκλογών

cc: Τοπική Εκτελεστική Επιτροπή

