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2020  
PRIMARY ELECTION VOTER GUIDE
2020 প্রাথমিক মির্রাচি ভ�রাটরার গরাইড

ভেিমিলভ�মিযরার প্রাথমিক মির্রাচি ২ জিু, 2020 । ভকরাম�ড-১৯ িংকভটর 
করারভে ২৮ এমপ্ল ভথভক এই মির্রাচি স্থমগত কররা হয । এই মিভ্্মিকরা 
ভিৌমলক, অররাজনিমতক তথ্য প্্রাি কভর মক�রাভর আভর্ি করভত হয 
এরং র্যরালট ভেেরাভর ভ�রাট ম্ভত হয ।

ডরাকভ�রাভগ ভ�রাট ভ্ওযরার আভর্ি আগরািী ২৬ ভি িঙ্গলররার মরকরাল 
৫টরার িভ্্য করাউন্টি মির্রাচি কি্কত্রাভ্র ভেভত হভর । মির্রাচভির ম্ি, 
িঙ্গলররার, ২ জিু ররাত ৮টরার িভ্্য ভিইল-ইি র্যরালট েরাওযরা আরি্যক । 
মিলরাভডলমিযরায মির্রাচি অমিি অরমস্থত:

Philadelphia County Board of Elections
City Hall Room 142
1400 John F Kennedy Blvd
Philadelphia, PA 19107

�ম্ আেমি একটি ভিইল-ইি র্যরালট েরাি এরং মির্দিষ্ট িিযিীিরার 
িভ্্য আেিরার ভ�রাট র্যরালট ভিরত ভ্ি, তরাহভল আেমি মির্রাচভির ম্ি 
আেিরার মির্রাচিী স্থরাভি ভ�রাট িরাও ম্ভত েরাভরি । আেমি �ম্ িিযিীিরার 
িভ্্য আেিরার ভ�রাট ভিইল-র্যরালভট ভিরত ম্ভত অক্ষি হি, তরাহভল 
আেমি মির্রাচভির ম্ি আেিরার মির্রাচিী স্থরাভি একটি অস্থরাযী র্যরালভট 
ভ�রাট ম্ভত েরাভরি ।

মক�রাভর ভ�রাট ম্ভত মিরন্ধি করভরি, ডরাকভ�রাভগ ভ�রাট ভ্ভরি অথররা 
মক�রাভর একটি ভেরামলং ভলরাভকিি েরাভরি ভি িম্পভক্ আভররা জরািভত 
VotesPA.com ম�মজট করুি ।

এই গরাইড একটি িহভ�রামগতরািূলক প্কল্প:

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিষ্টেন্ট
ররাষ্ট্রেমত ভকন্দীয িরকরাভরর করা�্মির্রাহী 
িরাখরা েমরচরালিরা কভর , কংভরেভির প্েীত 
আইি প্েযি কভর, বরভ্মিক িীমত 
েমরচরালিরা কভর, এরং আভিমরকরার িভর্রাচ্চ 
আ্রালত িহ অিংখ্য মিযন্ত্রক, কূটনিমতক 
ও মরচরামরক মিভযরাগ কভর ।

অ্াটর্নি প্ে্াষ্টরল
অ্যরাটরিদি ভজিরাভরল হভলি ররাভষ্ট্রর আইি 
জরামর কররার প্্রাি আম্করামরক, ররাজ্য 
িরকরাভরর েক্ষ ভথভক ভ� ভিৌজ্রারী 
অম�ভ�রাগ আিরা হয ভিগুমল এরং তরার 
েরািরােরামি কভযকটি ররাজ্য িংস্থরার িেভক্ষ 
অিরািমরক িরািলরা-ভিরাকদ্দিরার ররায ভ্ওযরা 
তা রার ্রামযত্ব।

অসেটর প্ে্াষ্টরল
অমডটর ভজিরাভরল হভলি ররাভজ্যর 
ররাজস্ব িংক্রান্ত প্্রাি প্হরী ম�মি মরম�ন্ন 
তহমরলগুমল আইিিঙ্গত�রাভর এরং 
িঠিক�রাভর র্যয কররা হভযভে মকিরা ভিগুমলর 
অমডভটর করাজ িম্পন্ন কররার ্রামযভত্ব 
থরাভকি।

রাে্ প্�াষাধ্ক্ষ
ররাজ্য তহমরভল প্রায $১00 মরমলযি 
মরমিভযরাগ ও েমরচরালিরার ্রামযত্ব 
ভকরাষরা্্যভক্ষর ।

�ংষ্টরেি রেসিস্সধ
িরারকদিি প্মতমিম্ররা কংভরেভির মিম্নকভক্ষর 
ি্ি্য এরং প্রাথমিক�রাভর আইি ও 
�ুক্তররাষ্ট্রীয ররাভজট েরাভির জি্য ্রাযী, �রা 
ভপ্মিভডন্ট িই ররা ভ�ভটরা ম্ভত েরাভরি ।

িাধারণ পসরষষ্টে সিষ্ট্টর
মিভিটরররা হভলি ররাজ্য আইিি�রার উচ্চ 
কভক্ষর ি্ি্য এরং প্রাথমিক�রাভর আইি 
েরাি কররা ও ররাভজ্যর ররাভজট েরাি কররার 
্রামযভত্ব থরাভকি আর উক্ত আইিগুমলভত 
ররাজ্যেরাল স্বরাক্ষর করভত অথররা ভ�ভটরা 
ম্ভত েরাভরি। এেরাডরাও মিভিভট ররাজ্যেরাল 
কত্্ক িভিরািযিগুমল প্মতেরাম্ত হয এরং 
এর িভঙ্গ অন্ত�্ুক্ত থরাভক মরম�ন্ন ক্যরামরভিট 
ভেরাস্ট, ভস্টট ইউমি�রারিদিটি ভররাড্ এরং 
আইিমরষযক িা রাকরা ে্গুমলভত মিভযরাভগর 
িুমিমচিতকরে।

প্ে্াষ্টরল অ্াষ্টিম্বসলর রেসিস্সধ
ররাজ্য আইিি�রার মিম্নকভক্ষর ি্ি্য হভরি 
প্মতমিম্র্ন্দ এরং প্রাথমিক�রাভর আইি 
েরাি কররা ও ররাভজ্যর ররাভজট েরাি কররার 
্রামযভত্ব থরাভকি আর উক্ত আইিগুমলভত 
ররাজ্যেরাল স্বরাক্ষর করভত অথররা ভ�ভটরা 
ম্ভত েরাভরি।

িংজ্া

িীভচর িংজ্রা এরং আেমি র্যরালভট ভ� অমিিগুমল ভ্খভত েরাভরি তরার িংমক্ষপ্ত মরররে ।

পৃষ্া ১

Bengali | ররাংলরা

Immigrant Affairs
Office of 
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প্েয়াে প্েষ্টষর িাসরষ্টের িি�্ক িা:  
ভিইল-ইি র্যরালভটর জি্য আভর্ি কররার ভিষ িিযিীিরা হভলরা মির্রাচভির েূভর্র ভিষ িঙ্গলররার মরকরাল ৫ টরায। 
ভিই িিভযর িভ্্য আেিরার আভর্িেরেটি করাউন্টি ভররাভড্র মির্রাচি ্প্তভর অরি্যই ভেৌােরাভত হভর। ভেরাস্টিরাক্-গুমল 
গেিরা কররা হয িরা।

িম্পূে্ কররা র্যরালটটি ভিরত েরাঠরাভিরার ভিষ িিযিীিরা হভলরা মির্রাচভির ম্ি ররামরে ৮ টরায। ভিই িিভযর িভ্্য 
আেিরার িম্পূে্ কররা র্যরালটটি করাউন্টি ভররাভড্র মির্রাচি ্প্তভর অরি্যই ভেৌােরাভত হভর। ভেরাস্টিরাক্-গুমল গেিরা কররা 
হয িরা। 

2

রেষ্টয়াে্ীয় পসরচয় িম্পর�নিি িথ্:
ভিইল-ইি র্যরালট েরাররার জি্য আভর্ি করভত হভল, আেিরাভক অরি্যই আেিরার PA ড্রাই�রাভরর লরাইভিন্স ররা 
PennDOT িভটরা আইমড করাভড্র িম্বর উভলেখ করভত হভর। আেিরার �ম্ PA ড্রাই�রাভরর লরাইভিন্স িরা থরাভক অথররা 
PennDOT দ্রাররা জরামর কররা িভটরা আইমড করাড্ িরা থরাভক, ভি ভক্ষভরে আেিরাভক অরি্যই আেিরার ভিরাি্যরাল 
মিমকউমরটি িম্বভরর ভিষ চরারটি (8) অঙ্ক উভলেখ করভত হভর।

এই কভযক প্করাভরর েমরমচমত েভরের ভকরাভিরা একটিরও �ম্ বর্ মিভ্্ি িরা থরাভক, ভিভক্ষভরে িিরাক্তকরে মর�রাভগ 
আেিরাভক আরমি্যক�রাভর “আিরার ভকরাভিরা PA ড্রাই�রাভরর লরাইভিন্স িম্বর অথররা PennDOT আইমড করাড্ অথররা 
ভিরাি্যরাল মিমকউমরটি িম্বর ভিই” িীষ্ক রক্সটি মচমনিত করভত হভর। আেমি �ম্ এই মরকল্পটি মির্রাচি কভরি, 
ভিভক্ষভরে আেিরাভক আরমি্যক�রাভর একটি রেহেভ�রাগ্য েমরমচমতেভরের প্মতমলমে �ুক্ত করভত হভর।  

মরস্রামরত তভথ্যর জি্য অিুরেহ কভর www.VotesPA.com/MailBallot ভ্খুি অথররা 1-877-VotesPA (1-
877-868-3772) িম্বভর কল করুি।

3

বারষনি� ব্ালট অ্ুষ্টরাধটি স�?
আেমি �ম্ মিভ্্ি ভ্ি ভ� আেিরাভক ররারষদিক ভিইল-ইি র্যরালট অিুভররাভ্র তরামলকরাভত অন্ত�্ুক্ত কররা ভহরাক, 
তরাহভল প্মতরের ভিইল-ইি র্যরালট েরাওযরার েুিি্রীকরভের জি্য একটি আভর্িেরে েরাভরি। একররার �খি 
আেিরার আভর্িেরেটি অিুভিরাম্ত হভয �রায, তরাহভল স্বযংমক্য�রাভর আেমি রেভরর অরমিষ্ট িিয ্ভর 
স্বযংমক্য�রাভর র্যরালট ভেভত থরাকভরি এরং আেিরাভক প্মতররার মির্রাচভির িিয আলরা্রা আলরা্রা কভর আভরিেরে 
েরাঠরাভিরার প্ভযরাজি হভর িরা।  

4

�ীভাষ্টব আপ্ার আষ্টবে্পত্র েো �রষ্টব্:   
আেিরার আভর্িেরে েূরে কররা ভিষ হভল, আেমি ভিটি আেিরার স্থরািীয মির্রাচি িম্পরকদিত করাউন্টি ভররাভড্র 
করাভে ভিরত ম্ভয ভ্ভরি। আেমি �ম্ মিমচিত িরা হি ভ� ভকরাথরায আেিরার আভর্িেরেটি েরাঠরাভত হভর, তরার 
মরস্রামরত মরররভের জি্য www.VotesPA.com/county এখরাভি ভ্খুি।

1

পৃষ্া ২

িি�ীকী �রণ: যদি আপদি একটি মেইল-ইি ব্যালট পযাি এবং সেয়সীেযার েধ্্ আপিযার ম�যাট ব্যালট মেরত 
মিি, তযাহধল আপদি দিব্যাচধির দিি আপিযার দিব্যাচিী স্যাধি ম�যাট িযাও দিধত পযাধরি । আপদি যদি সেয়সীেযার 
েধ্্ আপিযার ম�যাট মেইল-ব্যালধট মেরত দিধত অক্ষে হি, তযাহধল আপদি দিব্যাচধির দিি আপিযার 
দিব্যাচিী স্যাধি একটি অস্যায়ী ব্যালধট ম�যাট দিধত পযাধরি ।

5

রেশ্াবলী?
1-877-VOTESPA (1-877-868-3772) িম্বভর 
ভেিমিল�্যরামিযরা মডেরাট্ভিন্ট অি ভস্টটভক কল করুি। 
এেরাডরাও একরাম্ক �রাষরার জি্য ভটমলভিরাভিও র্যরাখ্যরা 
েরাওযরা �রায রভল জরামিভযভে মডেরাট্ভিন্ট অর ভস্টট ।

ভ�রাট ভ্ওযরার মরষভয মরস্রামরত তভথ্যর জি্য,  
www.VotesPA.com ভ্খুি

6
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Pennsylvania Application for Mail-in Ballot - ভেিমিলভ�মিযরা ভিইল-ইি র্যরালভটর জি্য আভর্িেরে�         

GENERAL PRIMARY AND SPECIAL ELECTION 
ELECCIONES PRIMARIAS Y ESPECIALES GENERALES 
OFFICIAL MAIL-IN BALLOT 

Page/Pagina 1/2 

Vote Both Sides 
Vote en Ambos Lados 

BOLETA OFICIAL POR CORREO 
PHILADELPHIA COUNTY 05-17-DEM
CONDADO DE FILADELFIA Ward-Div-Party 

Barrio-Distrito-Partido JUNE 2ND, 2020 - 2 de junio, 2020 

PHILADELPHIA COUNTY BOARD 
OF ELECTIONS 

Junta Electoral de Filadelfia 

Lisa Deeley 
• Chairwoman, City Commissioners 

Presidente, Comisionados de la Ciuda 

· Al Schmidt 

AV/SO 
Un votante que recibe una boleta para 
voto por correo y cuyo voto no se 
reciba a tiempo, solo podril votar el Dia 
de las Elecciones mediante una Bo/eta 
Provisional. 

0 

PRESIDENT OF THE 
UNITED STATES 

Vote for 1 
Presidente de los 
Estados Unidos 

Vote par 1 

TTORNEY GENERAL 
Vote for 1 

Procurador General 
Vote par 1 

REPRESENTATIVE IN 
CONGRESS 

2ND DISTRICT 
Vote for 1 

Representante del Congreso 
2° Distrito 
Vote par 1 

0 

58TH WARD 58° BARRIO 

0 
Write-in/Por escrito 

0 

2ND WARD 2° BARRIO 

0 

8TH WARD 
Write-in/Par escrito 

0 

8° BARRIO 

AUDITOR GENERAL REPRESENTATIVE IN THE 
Vote for 1 GENERAL ASSEMBLY 

Auditor General 175TH DISTRICT 
Vote par 1 Vote for 1 

>---- - - - - - - - --< Representante en la Asamblea 
General 0 

17 5° Distrito 
Vote par 1 

0 0 

l General primary and special election 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Official mail-in ballot 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Philadelphia County 
Lorem ipsum dolor sit amet 

June 2nd, 2020 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Page# 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Vote both sides 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Ward# - Division # - Party 
Lorem ipsum dolor sit amet 

2 Philadelphia County Board of Elections 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Names of current commissioners 
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet 

3 Warning 
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet 

4 President of the United States - Vote for 1
Lorem ipsum dolor sit amet - lorem ipsum 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

5 Attorney General - Vote for 1 
Lorem ipsum dolor sit amet - lorem ipsum 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Print your name - আপ্ার ্াে েুসরিি �রু্
আেমি ভ�ভহতু ভ�রাট্রাভি মিরন্ধীক্ত তরাই অিুরেহ কভর িঠিক�রাভর আেিরার িরাি িুমরিত করুি 

1

About you - আপ্ার িম্বন্ীয়
ভিরাি িম্বভরর তরামলকরা ভ্ওযরা এরং ইভিইল-এর উভলেখ কররা ভস্বচ্রািূলক। এই তথ্য এখরাভি অন্ত�্ুক্ত কররা 
অত্যন্ত করা�্করী তখিই হভর �ম্ মির্রাচিী আম্করারীকগে আেিরার আভর্িেভরের মরষভয আেিরার 
িরাভথ ভ�রাগরাভ�রাগ করভত চরাি। মির্রাচি ্প্তর র্যমতভরভক অি্য ভকরাথরাও আেিরার এই তথ্য ভিযরার কররা হয 
িরা।

2

Your Address - আপ্ার ঠি�া্া
ভ�ভহতু আেমি ভ�রাট্রাভির জি্য মিরন্ধীক্ত হভলি তরাই িঠিক�রাভর আেিরার ঠিকরািরাটি অিুরেহ কভর 
িুমরিত করুি। আেমি আেিরার ভ�রাটরার মিরন্ধীকরভের ঠিকরািরা VotesPA.com-এ �রাচরাই করভত েরাভরি 
অথররা 1-877-VOTESPA (1-877-868-3772) িম্বভর কল করভত েরাভরি।

3

• Birth Date - জন্ম তরামরখ
• MM/DD/YYYY - িরাি–তরামরখ–রের 

• Last name - ভিষ িরাি ররা ে্মর
• First Name - প্থি িরাি                                                                            

• Address (not P.O. Box) - ঠিকরািরা (P.O. রক্স িয)
• City/Town - িহর/িগর                                                         
• Municipality - ভেৌরি�রা   
• Email - Adresse électronique
• Ward (if known) - ওযরাড্ (�ম্ জরািরা থরাভক) 

• I have lived at this address since: (date) - আমি এই ঠিকরািরায রিররাি করমে ভ� িিয ্ভর:

Where to mail ballot? - প্েল-ই্ ব্ালট প্�াথায় পাঠাষ্টি হষ্টব?4

[] এই রক্সটিভত তখিই মচমনিত করভরি 
�ম্ আেিরার র্যরালটটি আেিরার ভ�রাটরার 
মিরন্ধীকরে ঠিকরািরায েরাঠরাভিরার ্রকরার হয।

1

3

4

2

5

6

7

8

• Jr   Sr   II   III   IV - (�ম্ প্ভ�রাজ্য হয তভরই ভগরাল্রাগ ভ্ভরি)
• Middle name or initial - িভ্্য িরাি ররা িরাভির আ্্যরাক্ষর

• Phone number - ভিরাি িম্বর
• Email - ইভিইল

• Apt. number - অ্যরােরাট্ভিন্ট িম্বর
• State: PA - ভস্টট: PA     
• Zip Code - মজে ভকরাড
• County - করাউন্টি
• Voting district (if known) - 

ভ�রাট ্রাভির ভজলরা (�ম্ জরািরা থরাভক)                             

এই মিভ্্মিকরা র্যরহরার কভর আেমি ডরাকভ�রাভগ ভ�রাট ম্ভত িরাইি আে করভত অ্যরামলিভকিি েূরে করভত িরাহরা�্য করুি ।  
আভর্িেরে ইংভরমজভত েূরে করভত হভর ।

পৃষ্া ৩

এই অংিটি তখিই েূরে করভরি �ম্ আেিরার 
র্যরালটটি আলরা্রা ভকরাভিরা ঠিকরািরায েরাঠরাভত হয। 

• Address or P.O. Box - ঠিকরািরা ররা P.O. রক্স
• City/Town - িহর/িগর                                         
• State - ভস্টট
• Zip Code - মজে ভকরাড



�         

GENERAL PRIMARY AND SPECIAL ELECTION 
ELECCIONES PRIMARIAS Y ESPECIALES GENERALES 
OFFICIAL MAIL-IN BALLOT 

Page/Pagina 1/2 

Vote Both Sides 
Vote en Ambos Lados 

BOLETA OFICIAL POR CORREO 
PHILADELPHIA COUNTY 05-17-DEM
CONDADO DE FILADELFIA Ward-Div-Party 

Barrio-Distrito-Partido JUNE 2ND, 2020 - 2 de junio, 2020 

PHILADELPHIA COUNTY BOARD 
OF ELECTIONS 

Junta Electoral de Filadelfia 

Lisa Deeley 
• Chairwoman, City Commissioners 

Presidente, Comisionados de la Ciuda 

· Al Schmidt 

AV/SO 
Un votante que recibe una boleta para 
voto por correo y cuyo voto no se 
reciba a tiempo, solo podril votar el Dia 
de las Elecciones mediante una Bo/eta 
Provisional. 

0 

PRESIDENT OF THE 
UNITED STATES 

Vote for 1 
Presidente de los 
Estados Unidos 

Vote par 1 

TTORNEY GENERAL 
Vote for 1 

Procurador General 
Vote par 1 

REPRESENTATIVE IN 
CONGRESS 

2ND DISTRICT 
Vote for 1 

Representante del Congreso 
2° Distrito 
Vote par 1 

0 

58TH WARD 58° BARRIO 

0 
Write-in/Por escrito 

0 

2ND WARD 2° BARRIO 

0 

8TH WARD 
Write-in/Par escrito 

0 

8° BARRIO 

AUDITOR GENERAL REPRESENTATIVE IN THE 
Vote for 1 GENERAL ASSEMBLY 

Auditor General 175TH DISTRICT 
Vote par 1 Vote for 1 

>---- - - - - - - - --< Representante en la Asamblea 
General 0 

17 5° Distrito 
Vote par 1 

0 0 

l General primary and special election 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Official mail-in ballot 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Philadelphia County 
Lorem ipsum dolor sit amet 

June 2nd, 2020 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Page# 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Vote both sides 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Ward# - Division # - Party 
Lorem ipsum dolor sit amet 

2 Philadelphia County Board of Elections 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Names of current commissioners 
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet 

3 Warning 
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet 

4 President of the United States - Vote for 1
Lorem ipsum dolor sit amet - lorem ipsum 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

5 Attorney General - Vote for 1 
Lorem ipsum dolor sit amet - lorem ipsum 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Declaration - প্�াষণা
এখরাভি স্বরাক্ষর কভর, আেমি ভ�রাষেরা করভেি ভ� আিন্ন মির্রাচভি ভিল-ইি র্যরালট দ্রাররা ভ�রাট ভ্ররার জি্য 
আেমি ভ�রাগ্য। আেমি ভ�রাষেরা করভেি ভ� আেিরার ভ�রাট্রাতরা মিরন্ধীকরে ভরকড্ অিু�রাযী আেমি 
উে�ুক্ত েরাট্ি অথররা িি-েরাট্ি র্যরালভটর জি্য অিুভররা্ জরািরাভচ্ি। আেমি আরও ভ�রাষেরা করভেি ভ� এই 
আভর্িেভরের তরামলকরায আেমি ভ� তথ্যরারমল উভলেখ কভরভেি ভিগুমল িত্য এরং িঠিক।

6

Voter signature here X  - X এোষ্ট্ প্ভা্টোিা স্াক্ষর �রষ্টব্ ______________                                           
Date - তরামরখ _________________

Annual mail-in request - বারষনি� প্েইল-ই্ ব্ালট
এই রেভরর অরমিষ্টরাংভির জি্য আেমি �ম্ ভিইল-ইি র্যরালট েরাররার আভর্ি করভত চরাি, এরং প্মত রের 
স্বযংমক্য�রাভর ভিইল-ইি র্যরালভটর জি্য ররারষদিক আভর্িেরে ভেভত চরাি, তরাহভল এই রক্সটি মচমনিত করুি। 
মরস্রামরত তথ্যরারমলর জি্য, “অ্যরামলিভকিি ইিস্টরাকিি ির ভিইল-ইি র্যরালট” অংিটি ভ্খুি।

7

Help with this form - এই ফে্কটি পূরণ �ষ্টর িহষ্টযাসিিা �রু্
আেিরার ভকরাভিরা অিুস্থতরা ররা অক্ষিতরার জি্য �ম্ আেমি এই আভর্িেরেটিভত স্বরাক্ষর করভত িরা েরাভরি তরাহভলই ভকরলিরারে এই অংিটি েূরে করুি। প্থি িা রাকরা স্থরাভি আেিরার মচনি 
প্ভযরাগ করুি। ভ� র্যমক্ত আেিরাভক িহভ�রামগতরা করভলি তরার স্বরাক্ষর, তরাভ্র ঠিকরািরা ও তরামরখ এখরাভি উভলেখ করভরি।

8
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[ ] আদে এই বছর মেইল-ইি ব্যালট মপধত চযাই এবং প্রদতবছর মেইল-ইি ব্যালধটর জি্ বযার্ষিক আধবিিপত্র 
মপধত চযাই।

Mark of voter X - X প্ভাটোিার সচহ্ন _______________
Date - তরামরখ ______________________
Address of witness - িরাক্ষীর ঠিকরািরা _________________
Signature of witness - X িরাক্ষীর স্বরাক্ষর ______________

Identification - ি্াক্ত�রণ
আেিরার �ম্ PennDOT িম্বর থরাভক, তরাহভল আেমি অরি্যই ভিটি র্যরহরার করভরি। �ম্ আেিরার িরা থরাভক, 
ভিভক্ষভরে আেিরার ভিরাি্যরাল মিমকউমরটি িম্বভরর ভিষ চরারটি অঙ্ক উভলেখ করভরি। মরস্রামরত তথ্যরারমলর জি্য, 
“অ্যরামলিভকিি ইিস্টরাকিি ির ভিল-ইি র্যরালট” অংিটি ভ্খুি।

5

• PA driver’s license or PennDOT ID card number - PA ড্রাই�রাভরর লরাইভিন্স অথররা PennDOT 
আইমড করাড্ িম্বর

• Last four digits of your Social Security Number - আেিরার ভিরাি্যরাল মিমকউমরটি িম্বভরর ভিষ 
চরারটি অঙ্ক

• [] I do not have a PA driver’s license or a PennDOT ID card or a Social Security number. 
- আিরার িরা আভে PA ড্রাই�রাভরর লরাইভিন্স, িরা আভে PennDOT আইমড করাড্, িরা আভে ভিরাি্যরাল 
মিমকউমরটি িম্বর।  

পৃষ্া ৪

Pennsylvania Application for Mail-in Ballot - ভেিমিলভ�মিযরা ভিইল-ইি র্যরালভটর জি্য আভর্িেরে



Instructions for voting by mail-in or absentee ballot�         

GENERAL PRIMARY AND SPECIAL ELECTION 
ELECCIONES PRIMARIAS Y ESPECIALES GENERALES 
OFFICIAL MAIL-IN BALLOT 

Page/Pagina 1/2 

Vote Both Sides 
Vote en Ambos Lados 

BOLETA OFICIAL POR CORREO 
PHILADELPHIA COUNTY 05-17-DEM
CONDADO DE FILADELFIA Ward-Div-Party 

Barrio-Distrito-Partido JUNE 2ND, 2020 - 2 de junio, 2020 

PHILADELPHIA COUNTY BOARD 
OF ELECTIONS 

Junta Electoral de Filadelfia 

Lisa Deeley 
• Chairwoman, City Commissioners 

Presidente, Comisionados de la Ciuda 

· Al Schmidt 

AV/SO 
Un votante que recibe una boleta para 
voto por correo y cuyo voto no se 
reciba a tiempo, solo podril votar el Dia 
de las Elecciones mediante una Bo/eta 
Provisional. 

0 

PRESIDENT OF THE 
UNITED STATES 

Vote for 1 
Presidente de los 
Estados Unidos 

Vote par 1 

TTORNEY GENERAL 
Vote for 1 

Procurador General 
Vote par 1 

REPRESENTATIVE IN 
CONGRESS 

2ND DISTRICT 
Vote for 1 

Representante del Congreso 
2° Distrito 
Vote par 1 

0 

58TH WARD 58° BARRIO 

0 
Write-in/Por escrito 

0 

2ND WARD 2° BARRIO 

0 

8TH WARD 
Write-in/Par escrito 

0 

8° BARRIO 

AUDITOR GENERAL REPRESENTATIVE IN THE 
Vote for 1 GENERAL ASSEMBLY 

Auditor General 175TH DISTRICT 
Vote par 1 Vote for 1 

>---- - - - - - - - --< Representante en la Asamblea 
General 0 

17 5° Distrito 
Vote par 1 

0 0 

l General primary and special election 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Official mail-in ballot 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Philadelphia County 
Lorem ipsum dolor sit amet 

June 2nd, 2020 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Page# 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Vote both sides 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Ward# - Division # - Party 
Lorem ipsum dolor sit amet 

2 Philadelphia County Board of Elections 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Names of current commissioners 
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet 

3 Warning 
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet 

4 President of the United States - Vote for 1
Lorem ipsum dolor sit amet - lorem ipsum 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

5 Attorney General - Vote for 1 
Lorem ipsum dolor sit amet - lorem ipsum 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

অ্ুপসথিি ব্সক্তর ব্ালট অথবা প্েইল-ই্ সিষ্টটেষ্টে প্ভাট প্েওয়া 
িংক্ান্ত স্ষ্টে্ক োবসল 

িতক্তরা – ভিইল-ইি, অিুেমস্থত র্যমক্ত এরং মরকল্প র্যরালভট ভ�রাট ভ্ওযরার ভিষ 
িিযিীিরা

ভিইল-ইি, অিুেমস্থত র্যমক্ত, এরং মরকল্প র্যরালট অরি্যই ভিইল আকরাভর ভিরত 
েরাঠরাভত হভর অথররা িংমলিষ্ট ভ�রাট্রাতরা মিভজ িিরীভর উেমস্থত হভয ভিরত ভ্ভরি 
এরং মির্রাচভির ম্ি িন্ধ্যরা ৮টরার িভ্্য অরি্যই করাউন্টি ভররাড্ অি ইভলকিি 
্প্তভর ভেৌােভত হভর। 

১. আেমি ভগরােিীযতরা িহকরাভর আেিরার র্যরালভট মচমনিতকরভের করাজটি করভরি 
(�ম্ িরা আেিরাভক কররার ্রামযত্ব ভ্ওযরা হভয থরাভক এরং তরাভত করাভররার িহরাযতরার 
প্ভযরাজি হয)। 16-93 (Rev. 4/20) City Commissioners 

INSTRUCTIONS FOR VOTING BY MAIL-IN OR ABSENTEE BALLOT 
 

 CAUTION – DEADLINES FOR CASTING MAIL-IN, ABSENTEE, AND ALTERNATIVE BALLOTS 
Mail-In, Absentee, and Alternative ballots must be returned by MAIL or in person by the VOTER and must be 
RECEIVED in the offices of the County Board of Elections no later than 8:00 p.m. on Election Day. 
 

1. You shall mark your ballot in SECRET (unless you are entitled to and are receiving assistance). 
2. Read and follow the ballot marking instructions on your ballot. If you vote for more candidates than permitted 

for an office, you have overvoted and your votes for that office will not be counted. DO NOT put any 
extraneous or identifying symbols on the ballot. If you make a mistake marking your ballot, call the County 
Board of Elections at 215-686-3469 to request a replacement. 

3. You may mark your ballot ONLY in blue or black ink, filling in the oval to the left of the candidate’s name. 
4. After completing your ballot, you shall re-fold it as it was sent to you, place it in the “Official Election Ballot” 

envelope, and securely seal it. Place the sealed “Official Election Ballot” envelope in the larger “Voter’s 
Declaration” envelope which is addressed to the County Board of Elections. NOTHING ELSE should be enclosed 
in this return envelope (if assistance is received in voting, the Assistance Affidavit shall be enclosed OUTSIDE 
the “Official Election Ballot” envelope as well). 

5. You shall fill out, date, and sign the “VOTER’S DECLARATION” as printed on the return envelope. Securely seal 
and return the envelope by mail or hand delivery BY THE VOTER ONLY. PICTURE IDENTIFICATION IS REQUIRED 
WHEN THE BALLOT IS RETURNED BY THE VOTER IN PERSON. 

  

২. আেিরার র্যরালভটর ওের মচমনিতকরভের জি্য র্যরালট মচমনিতকরে িংক্রান্ত মিভ্্িরারমল েডুি ও অিুিরে করুি। ভকরাভিরা একটি অমিভির জি্য অিুভিরাম্ত প্রাথীথী ভ্র তুলিরায 
আেমি �ম্ ভরমি িংখ্যক ভ�রাট ম্ভয থরাভকি, ভি ভক্ষভরে আেমি অমতমরক্ত ভ�রাট ম্ভয ভিভলভেি এরং িংমলিষ্ট অমিভির জি্য আেিরার ভ�রাটটিগেিরা কররা হভর িরা। র্যরালভটর 
ওের ভকরাভিরা িিরাক্তকরেভ�রাগ্য অথররা রমহস্থথঃ ভকরাভিরা মচনি র্যরহরার করভরি িরা। আেিরার র্যরালভট মচমনিতকরভের িিভয আেমি �ম্ ভকরাভিরা �ুল কভর ভিভলি, ভি ভক্ষভরে 215-
686-3469 এই িম্বভর করাউন্টি ভররাড্ অি ইভলকিি ্প্তভর ভিরাি করুি এরং র্যরালটটি র্ভল ভ্ওযরার অিুভররা্ করুি।

৩. আেমি আেিরার র্যরালট মচমনিতকরভের করাজটি কররার িিভয িীল ররা করাভলরা করামল র্যরহরার করভত েরারভরি এরং প্রাথীথী র িরাভির ররাি ম্ভক ভ� মডম্বরাক্মত রক্স আভে ভিটি 
েূরে করুি।

৪. আেিরার র্যরালভটর করাজ িম্পূে্ কররার েভর, আেিরাভক ভ��রাভর র্যরালটটি েরাঠরাভিরা হভযমেল ঠিক ভিই �া রাভজ �া রাভজ েুিররায �া রাজ করভরি, “অমিমিযরাল ইভলকিি র্যরালট” 
খরাভি ভিটি ররাখভরি, এরং িুরমক্ষত�রাভর ভিটির িুখ রন্ধ করভরি। এরের ভিই িুখরন্ধ “অমিমিযরাল ইভলকিি র্যরালট” খরািটি রভডরা আকরাভরর “ভ�রাটরাি্ মডক্রাভরিি” িরািক 
খরাভির িভ্্য �ভর ভ্ভরি ভ�টির ওেভর করাউন্টি ভররাড্ অি ইভলকিিি-এ ঠিকরািরা উমলেমখত আভে। এই ভিরত ভ্ররার খরািটিভত অি্য ভকরাভিরা মকেু ররাখভরি িরা (�ম্ ভ�রাট্রাভির 
িিভয িহকরারীর প্ভযরাজি হয, ভি ভক্ষভরে “অমিমিযরাল ইভলকিি র্যরালট” খরািটির ররাইভর অ্যরামিস্ট্যরান্স এমিভডম�ট �ুক্ত কভর ভ্ভরি)।

৫. ভিরত ভ্ররার খরাভির ওেভর ভ�খরাভি “ভ�রাটরাি্ মডক্রাভরিি” উভলেমখত আভে ভিখরাভি আেিরাভক �থরা�থ�রাভর েূরে করভত হভর, তরামরখ উভলেখ করভত হভর এরং স্বরাক্ষর করভত 
হভর। িুরমক্ষত�রাভর এটি িুখরন্ধ করুি এরং খরািটি ভিইল-এর িরা্্যভি অথররা ম্ ভ�রাটরার অিমল-র হরাভত হরাভত জিরা করভত েরাভরি। র্যমক্তগত�রাভর িিরীভর উেমস্থত হভয আেমি 
�খি এই খরািটি জিরা করভরি তখি আেিরার একটি িমচরে েমরচযেভরের প্ভযরাজি হভর।

পৃষ্া ৫



President of the  
United States 
Vote for 1
�ুক্তররাভষ্ট্রর ভপ্মিভডন্ট 
১-এর জি্য ভ�রাট ম্ি

Attorney General 
Vote for 1
অ্যরাটরিদি ভজিরাভরল 
১-এর জি্য ভ�রাট ম্ি

Warning
িি�ীকী �রণ 
একজি ভ�রাটরার, ম�মি একটি 
ভিইল-ইি-র্যরালট েরাি 
এরং �রার র্যরালট িিযিত 
েরাওযরা �রায িরা, তরাররা হযত 
শু্ুিরারে মির্রাচভির ম্ি 
তরাভ্র মির্রাচিী স্থরাভি অস্থরাযী 
র্যরালভট ভ�রাট  ভ্ভরি ।

General Primary and Special Election 
Official Mail-in Ballot 
Philadelphia County 
June 2nd, 2020
িরা্রারে প্রাথমিক ও মরভিষ মির্রাচি 
অমিমিযরাল ভিইল-ইি র্যরালট 
মিলরাভডলমিযরা করাউন্টি 
জিু 2, 2020

1

Philadelphia County  
Board of Elections 
রত্িরাি মির্রাচি কি্কত্রাররা

3

4

5

6

Auditor General 
Vote for 1
অমডটর ভজিরাভরল 
১-এর জি্য ভ�রাট ম্ি

7

State Treasurer 
Vote for 1
ররাজ্য ভকরাষরা্্যক্ষ 
১-এর জি্য ভ�রাট ম্ি

8

Representative in 
Congress 
Vote for 1
কংভরেি প্মতমিম্ 
১-এর জি্য ভ�রাট ম্ি

9

Senator in the  
General Assembly 
Vote for 1
িরা্রারে েমরষভ্ মিভিটর 
১-এর জি্য ভ�রাট ম্ি

10

Representative in the 
General Assembly 
Vote for 1
ভজিরাভরল অ্যরাভিম্বমলর 
প্মতমিম্ 
১-এর জি্য ভ�রাট ম্ি

11

2 ে্ষ্রা ১
্ ু‘ ম্ভক ভ�রাট ম্ি
Ward-Division-Party 
এটি মির্রাচিী এমক্তযরার িম্বর এরং 
মি্্লীয র্যরালভটর ্রি (ভডভিরাভক্টিক, 
মরেরারমলকরাি ররা মিরভেক্ষ) ।

PHILADELPHIA COUNTY BOARD
OF ELECTIONS

Junta Electoral de Filadelfia

Lisa Deeley
Chairwoman, City Commissioners
Presidente, Comisionados de la Ciudad

Al Schmidt
Vice Chair, City Commissioners
Vice Presidente, Comisionados de la
Ciudad

Omar Sabir
Secretary, City Commissioners
Secretario, Comisionados de la Ciudad

Page/Página1/2GENERAL PRIMARY AND SPECIAL ELECTION
ELECCIONES PRIMARIAS Y ESPECIALES GENERALES

PHILADELPHIA COUNTY
CONDADO DE FILADELFIA
JUNE 2ND, 2020 - 2 de junio, 2020

Vote Both Sides
Vote en Ambos Lados

05-17-DEM
Ward-Div-Party

Barrio-Distrito-Partido

PRESIDENT OF THE
UNITED STATES

Vote for 1
Presidente de los
Estados Unidos

Vote por 1

BERNIE SANDERS

JOSEPH R BIDEN

TULSI GABBARD

Write-in/Por escrito

ATTORNEY GENERAL
Vote for 1

Procurador General
Vote por 1

JOSH SHAPIRO
MONTGOMERY
Write-in/Por escrito

AUDITOR GENERAL
Vote for 1

Auditor General
Vote por 1

H SCOTT CONKLIN
CENTRE

MICHAEL LAMB
ALLEGHENY

TRACIE FOUNTAIN
DAUPHIN

ROSE ROSIE MARIE DAVIS
MONROE

NINA AHMAD
PHILADELPHIA

CHRISTINA M HARTMAN
LANCASTER
Write-in/Por escrito

STATE TREASURER
Vote for 1

Tesorero Estatal
Vote por 1

JOE TORSELLA
MONTGOMERY
Write-in/Por escrito

REPRESENTATIVE IN
CONGRESS

2ND DISTRICT
Vote for 1

Representante del Congreso
2° Distrito
Vote por 1

BRENDAN F BOYLE
58TH WARD 58° BARRIO
Write-in/Por escrito

SENATOR IN THE GENERAL
ASSEMBLY

1ST DISTRICT
Vote for 1

Senador en la Asamblea
General

1° Distrito
Vote por 1

NIKIL SAVAL
2ND WARD 2° BARRIO

LARRY FARNESE
8TH WARD 8° BARRIO
Write-in/Por escrito

REPRESENTATIVE IN THE
GENERAL ASSEMBLY

175TH DISTRICT
Vote for 1

Representante en la Asamblea
General

175° Distrito
Vote por 1

JEFF DEMPSEY
2ND WARD 2° BARRIO

MARYLOUISE ISAACSON
5TH WARD 5° BARRIO

VANESSA MCGRATH
5TH WARD 5° BARRIO

ANDRE DEL VALLE
31ST WARD 31° BARRIO
Write-in/Por escrito

11

21

40

41

48

49

52

voto por correo y cuyo voto no se

Provisional.
de las Elecciones mediante una Boleta
reciba a tiempo, solo podrá votar el Día

Un votante que recibe una boleta para

A voter who receives a Mail-In ballot

Provisional Ballot.
may only vote on Election Day by
and whose ballot is not timely received

AVISOAVISOAVISOAVISO

WARNINGWARNINGWARNINGWARNING

OFFICIAL MAIL-IN BALLOTOFFICIAL MAIL-IN BALLOTOFFICIAL MAIL-IN BALLOTOFFICIAL MAIL-IN BALLOT
BOLETA OFICIAL POR CORREO

PHILADELPHIA COUNTY BOARD
OF ELECTIONS

Junta Electoral de Filadelfia

Lisa Deeley
Chairwoman, City Commissioners
Presidente, Comisionados de la Ciudad

Al Schmidt
Vice Chair, City Commissioners
Vice Presidente, Comisionados de la
Ciudad

Omar Sabir
Secretary, City Commissioners
Secretario, Comisionados de la Ciudad

Page/Página1/2GENERAL PRIMARY AND SPECIAL ELECTION
ELECCIONES PRIMARIAS Y ESPECIALES GENERALES

PHILADELPHIA COUNTY
CONDADO DE FILADELFIA
JUNE 2ND, 2020 - 2 de junio, 2020

Vote Both Sides
Vote en Ambos Lados

05-17-DEM
Ward-Div-Party

Barrio-Distrito-Partido

PRESIDENT OF THE
UNITED STATES

Vote for 1
Presidente de los
Estados Unidos

Vote por 1

Write-in/Por escrito

ATTORNEY GENERAL
Vote for 1

Procurador General
Vote por 1

Write-in/Por escrito

AUDITOR GENERAL
Vote for 1

Auditor General
Vote por 1

Write-in/Por escrito

STATE TREASURER
Vote for 1

Tesorero Estatal
Vote por 1

Write-in/Por escrito

REPRESENTATIVE IN
CONGRESS

2ND DISTRICT
Vote for 1

Representante del Congreso
2° Distrito
Vote por 1

  
58TH WARD 58° BARRIO
Write-in/Por escrito

SENATOR IN THE GENERAL
ASSEMBLY

1ST DISTRICT
Vote for 1

Senador en la Asamblea
General

1° Distrito
Vote por 1

 
2ND WARD 2° BARRIO

  
8TH WARD 8° BARRIO
Write-in/Por escrito

REPRESENTATIVE IN THE
GENERAL ASSEMBLY

175TH DISTRICT
Vote for 1

Representante en la Asamblea
General

175° Distrito
Vote por 1

Write-in/Por escrito

11

21

40

41

48

49

52

voto por correo y cuyo voto no se

Provisional.
de las Elecciones mediante una Boleta
reciba a tiempo, solo podrá votar el Día

Un votante que recibe una boleta para

A voter who receives a Mail-In ballot

Provisional Ballot.
may only vote on Election Day by
and whose ballot is not timely received

AVISOAVISOAVISOAVISO

WARNINGWARNINGWARNINGWARNING

OFFICIAL MAIL-IN BALLOTOFFICIAL MAIL-IN BALLOTOFFICIAL MAIL-IN BALLOTOFFICIAL MAIL-IN BALLOT
BOLETA OFICIAL POR CORREO

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

How to vote with a mail-in ballot - একটি ভিইল-ইি র্যরালট মিভয কী�রাভর ভ�রাট ম্ভত হয�         

GENERAL PRIMARY AND SPECIAL ELECTION 
ELECCIONES PRIMARIAS Y ESPECIALES GENERALES 
OFFICIAL MAIL-IN BALLOT 

Page/Pagina 1/2 

Vote Both Sides 
Vote en Ambos Lados 

BOLETA OFICIAL POR CORREO 
PHILADELPHIA COUNTY 05-17-DEM
CONDADO DE FILADELFIA Ward-Div-Party 

Barrio-Distrito-Partido JUNE 2ND, 2020 - 2 de junio, 2020 

PHILADELPHIA COUNTY BOARD 
OF ELECTIONS 

Junta Electoral de Filadelfia 

Lisa Deeley 
• Chairwoman, City Commissioners 

Presidente, Comisionados de la Ciuda 

· Al Schmidt 

AV/SO 
Un votante que recibe una boleta para 
voto por correo y cuyo voto no se 
reciba a tiempo, solo podril votar el Dia 
de las Elecciones mediante una Bo/eta 
Provisional. 

0 

PRESIDENT OF THE 
UNITED STATES 

Vote for 1 
Presidente de los 
Estados Unidos 

Vote par 1 

TTORNEY GENERAL 
Vote for 1 

Procurador General 
Vote par 1 

REPRESENTATIVE IN 
CONGRESS 

2ND DISTRICT 
Vote for 1 

Representante del Congreso 
2° Distrito 
Vote par 1 

0 

58TH WARD 58° BARRIO 

0 
Write-in/Por escrito 

0 

2ND WARD 2° BARRIO 

0 

8TH WARD 
Write-in/Par escrito 

0 

8° BARRIO 

AUDITOR GENERAL REPRESENTATIVE IN THE 
Vote for 1 GENERAL ASSEMBLY 

Auditor General 175TH DISTRICT 
Vote par 1 Vote for 1 

>---- - - - - - - - --< Representante en la Asamblea 
General 0 

17 5° Distrito 
Vote par 1 

0 0 

l General primary and special election 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Official mail-in ballot 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Philadelphia County 
Lorem ipsum dolor sit amet 

June 2nd, 2020 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Page# 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Vote both sides 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Ward# - Division # - Party 
Lorem ipsum dolor sit amet 

2 Philadelphia County Board of Elections 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Names of current commissioners 
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet 

3 Warning 
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet 

4 President of the United States - Vote for 1
Lorem ipsum dolor sit amet - lorem ipsum 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

5 Attorney General - Vote for 1 
Lorem ipsum dolor sit amet - lorem ipsum 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Write-in option 
ভলখরার মরকল্প

ডযাকধযযাধে ম�যাট মিওয়যার জি্ সযাইি আপ করযার পর আপদি ময ব্যালট পযাধবি তযা পূরণ করধত সহযায়তযা করযার জি্ এই দিধি্দিকযা ব্বহযার করুি । 
িয়যা কধর ব্যালধট কযাধলযা বযা িীল কযাদল ব্বহযার দিদচিত করুি ।

পৃষ্া ৬



Page/Página2/2GENERAL PRIMARY AND SPECIAL ELECTION
ELECCIONES PRIMARIAS Y ESPECIALES GENERALES

PHILADELPHIA COUNTY
CONDADO DE FILADELFIA
JUNE 2ND, 2020 - 2 de junio, 2020

Vote Both Sides
Vote en Ambos Lados

05-17-DEM
Ward-Div-Party

Barrio-Distrito-Partido
DELEGATE TO THE

DEMOCRATIC NATIONAL
CONVENTION
2ND DISTRICT

Vote for not more than 8
Delegado a la Convención

Nacional Democrática
2° Distrito

Vote por no más de 8
AMY ROAT
Committed to/ Comprometido a
BERNIE SANDERS

PAMELA ROBINSON
Committed to/ Comprometido a
JOSEPH R BIDEN

LISA POWLEY
Committed to/ Comprometido a
BERNIE SANDERS

ANTHONY BELLMON
Committed to/ Comprometido a
JOSEPH R BIDEN

PATRICK PARKINSON
Committed to/ Comprometido a
JOSEPH R BIDEN

THEODORE KIRSCH
Committed to/ Comprometido a
JOSEPH R BIDEN

MICHELE LOCKMAN
Committed to/ Comprometido a
JOSEPH R BIDEN

KEMPIS GHANI SONGSTER
Committed to/ Comprometido a
BERNIE SANDERS

RONALD RAJU JOSEPH
Committed to/ Comprometido a
BERNIE SANDERS

LORRAINE HAW
Committed to/ Comprometido a
BERNIE SANDERS

ADAM TENNANT
Committed to/ Comprometido a
BERNIE SANDERS

VAYDA GOOD
Committed to/ Comprometido a
BERNIE SANDERS

ALVARO QUINONES
Committed to/ Comprometido a
BERNIE SANDERS

MONA GETZES COHEN
Committed to/ Comprometido a
JOSEPH R BIDEN
Write-in/Por escrito

Write-in/Por escrito

Write-in/Por escrito

Write-in/Por escrito

Write-in/Por escrito

Write-in/Por escrito

Write-in/Por escrito

Write-in/Por escrito

ALTERNATE DELEGATE TO
THE DEMOCRATIC NATIONAL

CONVENTION
2ND DISTRICT

Vote for 1
Delegado Alterno a la
Convención Nacional

Democrática
2° Distrito
Vote por 1

DEBORAH YOUNG
Committed to/ Comprometido a
BERNIE SANDERS
Write-in/Por escrito

QUESTIONS
PREGUNTAS
QUESTION #1
Bill No. 200008

Shall the Philadelphia Home Rule
Charter be amended to create a
Department of Labor, headed by a
Cabinet-level Director, to enforce
City laws that protect Philadelphia
workers; to oversee labor relations,
such as collective bargaining, with
the City's unionized workforce; to
investigate compliance with worker
protections set forth in City
contracts; and to manage programs
concerning City employees; and to
create a Board of Labor Standards
to review and adjudicate matters
arising from such work?

Pregunta n.° 1
Proyecto de Ley n.° 200008

¿Debería modificarse la Carta de
Autonomía de Filadelf ia
(Philadelphia Home Rule Charter)
para crear un Departamento de
Trabajo, a cargo de un director de
nivel ministerial, para hacer cumplir
las leyes de la Ciudad que protegen
a los trabajadores de Filadelfia;
para supervisar las relaciones
laborales, como los convenios
colectivos, con la fuerza laboral
sindicalizada de la Ciudad; para
investigar el cumplimiento de las
medidas de protección de los
trabajadores establecidas en los
contratos de la Ciudad; para
administrar programas relacionados
con empleados de la Ciudad; y para
crear un Consejo de Normas
Laborales para revisar y adjudicar
los asuntos que surjan de dicho
trabajo?

YES SÍ NO

QUESTIONS
PREGUNTAS
QUESTION #2
Bill No. 200015

Shall the Philadelphia Home Rule
Charter be amended to revise rules
pertaining to prohibited activities of
appointed City officers and
employees, to generally allow such
officers and employees to volunteer
for state and federal political
campaigns outside of work time and
without using City resources; to
continue to prohibit participation in
any political campaign for a City
office or Philadelphia-based state
office; and to revise penalty
provisions pertaining to such
restrictions and prohibited activities
generally?

Pregunta n.° 2
Proyecto de Ley n.° 200015

¿Debería modificarse la Carta de
Autonomía de Filadelf ia
(Philadelphia Home Rule Charter)
para revisar las reglas relacionadas
con actividades prohibidas de
funcionarios y empleados
designados de la Ciudad; para
permitir, en general, que dichos
funcionarios y empleados sean
voluntarios en campañas políticas
estatales y federales fuera del
horario de trabajo y sin utilizar los
recursos de la Ciudad; para
continuar con la prohibición de
participar en cualquier campaña
política para un cargo municipal o
estatal con sede en Filadelfia; y
para revisar las disposiciones sobre
sanciones relacionadas con dichas
restricciones y actividades
prohibidas en general?

YES SÍ NO

OFFICIAL MAIL-IN BALLOTOFFICIAL MAIL-IN BALLOTOFFICIAL MAIL-IN BALLOTOFFICIAL MAIL-IN BALLOT
BOLETA OFICIAL POR CORREO

ভকরলিরারে ভডভিরাক্্যরাটিক র্যরালট  
Delegate To The Democratic 
National Convention 
ভডভিরাক্্যরাটিক জরাতীয কিভ�িিভির প্মতমিম্

ভকরলিরারে মরেরারমলকরাি র্যরালট
Delegate To The Republican 
National Convention 
মরেরারমলকরাি জরাতীয কিভ�িিভির প্মতমিম্

1

1

রেশ্াবলী 
মিলরাভডলমিযরার ভ�রাটরারগে মিটির ভহরাি রুল চরাট্রার-এর ্টুি প্স্রামরত িংভিরা্ভির ভপ্মক্ষভত ভ�রাট ম্ভত েরাভরি 
ভ� ্টুিভত িরািমরেক করাঠরাভিরা, এরং িহভরর প্িরািভির কত্র্য ও ক্ষিতরার মরষযগুমল উমলেমখত আভে।

3

4

2

3

5

ভকরলিরারে ভডভিরাক্্যরাটিক র্যরালট  
Alternate Delegate To The Democratic 
National Convention 
ভডভিরাক্্যরাটিক জরাতীয কিভ�িিভির মরকল্প প্মতমিম্

ভকরলিরারে মরেরারমলকরাি র্যরালট
Alternate Delegate To The Republican 
National Convention 
মরেরারমলকরাি জরাতীয কিভ�িিভির মরকল্প প্মতমিম্

2

4

রেশ্ # ১
�ম্ মিলরাভডলমিযরা ভহরাি রুল চরাট্রার-এর িংভিরা্ি কররা হভতরা একজি ক্যরামরভিট 
স্ভরর ডরাইভরক্টরভক প্্রাি েভ্ রমিভয শ্রি ্প্তর বতমর কররা হভতরা ভ�খরাভি 
মিলরাভডলমিযরার শ্রমিকভ্র স্বরাথ্ িুরমক্ষত ররাখরার জি্য মিটি আইি বতমর হভতরা, 
শ্রমিকভ্র মরম�ন্ন স্বরাভথ্র তত্তরার্রাভির জি্য িহভরর ইউমিযি�ুক্ত শ্রমিক্ভলর 
িরাভথ িিষ্টিগত ্ররা্মর, মিটি কন্্যরাক্ট-এ শ্রমিকভ্র িুরক্ষরার িভঙ্গ িরা�ুজ্যকর 
মরষযগুমলর অিুিন্ধরাি কররা, িহভরর কি্চরারীভ্র মরম�ন্ন কি্িূচীর মরষভয 
ওযরামকরহরাল থরাকরা, এরং এই ্রভির ভক্ষরেগুমল ভথভক ভ�িকল েমরমস্থমত ি্ষ্টি হভত 
েরাভর ভিগুমল ে�্রাভলরাচিরা কররা ও মরচরাভরর ের মিদ্রান্ত ভ�রাষেরার জি্য একটি ভররাড্ 
অি ভলররার স্ট্যরান্রাড্ বতমর কররা।

5 রেশ্ # ২
মিলরাভডলমিযরা ভহরাি রুল চরাট্রার-এর মিযি-মরম্ মক িংভিরা্ি কররা হভর �রাভত িহভরর 
আম্করামরক ও কি্চরারী মিভযরাভগর ভক্ষভরে মিমষদ্ কি্করাভন্র িভঙ্গ িংমলিষ্ট আইিকরািুভির 
েুিররদিভরচিরার মরষযগুমল িংভিরা্ি কররা, ঐ িকল আম্করামরক ও কি্চরারীভ্র ভস্টভটর 
ভক্ষভরে ভস্বচ্রাশ্রভির অিুভিরা্ি ভ্ওযরা এরং তরাভ্র িরা্রারে করাভজর িিযিীিরার ররাইভর 
এরং িহভরর ভকরাভিরা মরভিরাি্ র্যরহরার িরা কভর �ুক্তররাষ্ট্রীয ররাজনিমতক প্চরাভর অংিরেহে 
করভত ভ্ওযরা, মিটি ররা মিলরাভডলমিযরা-ম�মতিক ভস্টট করা�্রালভয ভকরাভিরা ররাজনিমতক প্চরার 
কি্িূচীভত অংিরেহভের মিভষ্রাজ্রা চরামলভয �রাওযরা এরং িরা্রারে�রাভর এই িকল মিমষদ্ 
কি্িূচী ও িীিরারদ্তরাগুমলভত অংিরেহভের ভক্ষভরে জমরিরািরার র্যরস্থরাগুমল েুিররদিভরচিরা 
কররা ভ�ভত েরাভর?

�         
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BOLETA OFICIAL POR CORREO 
PHILADELPHIA COUNTY 05-17-DEM
CONDADO DE FILADELFIA Ward-Div-Party 

Barrio-Distrito-Partido JUNE 2ND, 2020 - 2 de junio, 2020 

PHILADELPHIA COUNTY BOARD 
OF ELECTIONS 

Junta Electoral de Filadelfia 

Lisa Deeley 
• Chairwoman, City Commissioners 

Presidente, Comisionados de la Ciuda 

· Al Schmidt 

AV/SO 
Un votante que recibe una boleta para 
voto por correo y cuyo voto no se 
reciba a tiempo, solo podril votar el Dia 
de las Elecciones mediante una Bo/eta 
Provisional. 

0 

PRESIDENT OF THE 
UNITED STATES 

Vote for 1 
Presidente de los 
Estados Unidos 

Vote par 1 

TTORNEY GENERAL 
Vote for 1 

Procurador General 
Vote par 1 

REPRESENTATIVE IN 
CONGRESS 

2ND DISTRICT 
Vote for 1 

Representante del Congreso 
2° Distrito 
Vote par 1 

0 

58TH WARD 58° BARRIO 

0 
Write-in/Por escrito 

0 

2ND WARD 2° BARRIO 

0 

8TH WARD 
Write-in/Par escrito 

0 

8° BARRIO 

AUDITOR GENERAL REPRESENTATIVE IN THE 
Vote for 1 GENERAL ASSEMBLY 

Auditor General 175TH DISTRICT 
Vote par 1 Vote for 1 

>---- - - - - - - - --< Representante en la Asamblea 
General 0 

17 5° Distrito 
Vote par 1 

0 0 

l General primary and special election 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Official mail-in ballot 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Philadelphia County 
Lorem ipsum dolor sit amet 

June 2nd, 2020 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Page# 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Vote both sides 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Ward# - Division # - Party 
Lorem ipsum dolor sit amet 

2 Philadelphia County Board of Elections 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Names of current commissioners 
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet 

3 Warning 
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet 

4 President of the United States - Vote for 1
Lorem ipsum dolor sit amet - lorem ipsum 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

5 Attorney General - Vote for 1 
Lorem ipsum dolor sit amet - lorem ipsum 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Name 
Lorem ipsum dolor sit amet 

রিষ্টর্য: একটি জরাতীয কিভ�িিভির িরা্্যভি ভডভিরাক্্যরাটিক ও মরেরারমলকরাি েরাট্ির েক্ষ ভথভক ভপ্মিভডন্ট েভ্ 
িভিরািযভির জি্য প্মতমিম্ মির্রামচত কভরভে। র্যরালভটর ওের প্মতটি ভডভিরাক্্যরাটিক প্মতমিম্ একটি মির্দিষ্ট 
িভিরামিত প্রাথীথী র জি্য আভর্ি কভরি, �রার অথ্ হভলরা কিভ�িিভি উক্ত প্মতমিম্ভক িহভ�রামগতরা কররার জি্য 
তরাররা তরাভ্র অঙ্গীকরার স্বীকরার কভরভেি। িভিরামিত প্রাথীথী র ভডভিরাক্্যরাটিক প্মতমিম্র অরেরাম্করার র্যরালভট তরাভ্র 
িরাি অিু�রাযী তরামলকরারদ্ হভর। মরেরারমলকরাি প্মতমিম্র অরেরাম্করার�ুক্ত প্মতমিম্গে তরালরাকরা�ুক্ত হভরি 
িরা। তরামলকরা�ুক্ত প্মতমিম্ভ্র িংখ্যরা েরাট্ির মিযি অিু�রাযী মি্্রামরত হভর।  �ম্ ভকরাভিরা িা রাকরা স্থরাি েূরভের 
প্ভযরাজি হয ভিভক্ষভরে মরকল্প প্মতমিম্ হরামজর কররা হভর।

পৃষ্া ৭

How to vote with a mail-in ballot - একটি ভিইল-ইি র্যরালট মিভয কী�রাভর ভ�রাট ম্ভত হয


