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2020  
PRIMARY ELECTION VOTER GUIDE
دليل الناخب اإلرشادي لالنتخابات التمهيدية 2020

موعد االنتخابات التمهيدية يف والية بنسلفانيا هو 2020يونيو 2 قد تم تأجيل املوعد 

األصيل لالنتخابات الذي كان يوافق 28 إبريل بسبب أزمة مرض فريوس كورونا 

)COVID-19( هذا الدليل اإلرشادي يقدم املعلومات األساسية والغري منحازة ألي 

حزب فيام يتعلق بكيفية التقديم والتصويت من خالل بطاقات االقرتاع بالربيد

استامرات طلب التصويت بالربيد يجب أن يتم استالمها من قبل مسؤويل االنتخابات 

يف املقاطعة قبل الساعة 5:00 مساء يوم الثالثاء املوافق 26 مايو. بطاقات االقرتاع 

بالربيد يجب أن يتم استالمها قبل الساعة 8:00 مساء يف يوم االنتخابات )الثالثاء( 

املوافق 2 يونيو. عنوان مكتب االنتخابات يف مدينة فيالديلفيا هو:

هذا الدليل اإلرشادي هو مرشوع جامعي بواسطة:

رئيس الواليات املتحدة

يقود الرئيس الفرع التنفيذي للحكومة الفيدرالية، 

ويفرض القوانني التي يسنها الكونغرس، ويدير 

السياسة الخارجية، ويقوم بالعديد من التعيينات 

التنظيمية والدبلوماسية والقضائية، متضمنة 

املحكمة العليا للواليات املتحدة.

املدعي العام

املدعي العام هو املسؤول األول عن تطبيق القانون 

يف الوالية، وهو املسؤول عن مقاضاة التهم الجنائية 

املقدمة من حكومة الوالية، إضافة إىل الدعاوى 

املدنية بالنيابة عن بعض أجهزة الدولة.

املدقق العام

املدقق العام هو الهيئة الرقابية املالية الرئيسية يف 

الوالية، وهو مسؤول عن إجراء عمليات مراجعة 

وتدقيق الحسابات لضامن إنفاق املال العام بشكل 

قانوين وسليم.

أمني خزينة الوالية

أمني الخزينة مسؤول عن استثامر وإدارة ما يقارب 

الـ 100 مليار دوالر من أموال الوالية.

تعريفات
ستجد يف األسفل تعريفات ووصف مخترص للمكاتب املذكورة يف بطاقة االقرتاع.

 الصفحة 1

Arabic | العربية

Immigrant Affairs
Office of 

املمثل يف الكونغرس

نواب الواليات املتحدة هم أعضاء املجلس األدىن 

بالكونغرس )مجلس النواب(، وهم مسؤولون بشكل 

أسايس عن مترير القوانني وامليزانية الفيدرالية، والتي 

ميكن للرئيس التوقيع أو االعرتاض عليها.

عضو مجلس شيوخ الجمعية العمومية )السيناتور(

أعضاء مجلس الشيوخ هم أعضاء الحجرة العليا يف 

املجلس الترشيعي للوالية وهم مسؤولون يف املقام 

األول عن مترير القوانني وميزانية الدولة، والتي 

ميكن لحاكم الوالية التوقيع أو االعرتاض عليها. كام 

أن مجلس الشيوخ يعتمد ترشيحات حاكم الوالية 

للمناصب الوزارية وللمجالس اإلدارية لجامعات 

الوالية، ومللء الوظائف القضائية الشاغرة.

ممثل يف الجمعية العمومية

املمثلون هم أعضاء الحجرة الدنيا يف املجلس 

الترشيعي للوالية وهم مسؤولون يف املقام األول عن 

مترير القوانني وميزانية الدولة، والتي ميكن لحاكم 

الوالية التوقيع أو االعرتاض عليها.

يف حالة استالم بطاقة االقرتاع بالربيد وإعادتها بعد إدالئك بصوتك قبل املوعد النهايئ 

للتسليم، فال يجوز لك التصويت يف مركز االقرتاع يف يوم االنتخابات. ويف حالة عدم 

قدرتك عىل إعادة بطاقة االقرتاع بالربيد قبل املوعد النهايئ للتسليم، عندها قد تتمكن 

من اإلدالء بصوتك من خالل االقرتاع املؤقت يف مركز االقرتاع يف يوم االنتخابات.

ملعرفة املزيد عن كيفية التسجيل للتصويت وعن االقرتاع بالربيد وعن مواقع مراكز 

VotesPA.com :االقرتاع قم بزيارة

Philadelphia County Board of Elections
City Hall Room 142

1400 John F Kennedy Blvd
Philadelphia, PA 19107
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Application Instructions for Mail-In Ballot - تعليامت خاصة بطلب إرسال بطاقة اإلقرتاع بالربيد

تنبيه بخصوص املوعد النهايئ: 

املوعد النهايئ لتقديم طلب االقرتاع بالربيد هو الساعة 5:00 مساء يوم الثالثاء قبل االنتخابات. يجب أن يتم استالم طلبك يف 

مكتب مجلس االنتخابات باملقاطعة بحلول ذلك الوقت. لن تحتسب العالمات الربيدية.

املوعد النهايئ إلعادة بطاقة اقرتاعك املكتملة هو الساعة 8:00 مساء يوم االنتخابات. يجب استالم بطاقة اقرتاعك املكتملة يف 

مكتب مجلس االنتخابات باملقاطعة  بحلول ذلك الوقت. لن تحتسب العالمات الربيدية.

2

التعريف الرضوري:

من أجل التقدم بطلب للحصول عىل بطاقة اقرتاع بالربيد، يجب عليك تقديم رقم رخصة القيادة صادرة عن بنسلفانيا أو 

بطاقة هوية مصورة من PennDOT. إذا مل يكن لديك رخصة قيادة صادرة عن بنسلفانيا أو بطاقة هوية مصورة صادرة عن 

PennDOT، فيجب عليك وضع آخر أربعة )4( أرقام من رقم الضامن االجتامعي الخاص بك.

إذا مل يكن لديك منوذج صالح ألي من أنواع التعريف هذه، فعليك تحديد املربع املعنون “ليس لدي رخصة قيادة صادرة عن 

بنسلفانيا أو بطاقة هوية PennDOT أو رقم ضامن اجتامعي” يف قسم التعريف. إذا حددت هذا الخيار، فيجب إرفاق نسخة 

من هوية مقبولة. 

يرجى زيارة www.VotesPA.com/MailBallot ملزيد من املعلومات أو االتصال بـ VotesPA-877-1 أو )1-877-868-3772(.

3

ماهو الطلب السنوي إلرسال بطاقة اإلقرتاع بالربيد؟

إذا أرشت إىل رغبتك يف أن تتم إضافتك إىل قامئة طالبي إرسال بطاقة االقرتاع بالربيد سنوياً، فستتلقى طلبًا لتجديد طلبك 

إلرسال بطاقة اإلقرتاع بالربيد كل عام. مبجرد املوافقة عىل طلبك، ستتلقى تلقائيًا بطاقات االقرتاع لبقية العام ولن تحتاج إىل 

تقديم طلب عند كل انتخابات. 

4

 كيفية تقديم طلبك: 

مبجرد اكتامل طلبك، ميكنك إعادته إىل مجلس االنتخابات يف مقاطعتك املحلية. إذا مل تكن متأكًدا من مكان إرسال طلبك 

بالربيد، فتفضل بزيارة www.VotesPA.com/county للحصول عىل املزيد من املعلومات.

1

تحذير: يف حالة استالم بطاقة االقرتاع بالربيد وإعادتها بعد إدالئك بصوتك قبل املوعد النهايئ للتسليم، فال يجوز لك 

التصويت يف مركز االقرتاع يف يوم االنتخابات. ويف حالة عدم قدرتك عىل إعادة بطاقة االقرتاع قبل املوعد النهايئ للتسليم، 

عندها قد تتمكن من اإلدالء بصوتك من خالل االقرتاع املؤقت يف مركز االقرتاع يف يوم االنتخابات.

5

هل لديك أسئلة؟

اتصل بوزارة خارجية بنسلفانيا عىل )VOTESPA )1-877-868-3772-877-1. لدى وزارة الخارجية كذلك خدمة ترجمة 

هاتفية متاحة بلغات متعددة.

www.VotesPA.com :ملزيد من املعلومات حول التصويت، يرجى زيارة

6

1

2

3

4

5

6

الصفحة 2
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 Print your name - أُكتب اسمك طباعًة
يرجى طباعة اسمك بالضبط كام قمت عند التسجيل للتصويت. 

1

About you - عنك
يعد إدراج رقم الهاتف والربيد اإللكرتوين اختياريا . من املفيد تضمني هذه املعلومات يف حالة احتياج مسؤويل االنتخابات لالتصال بك 

بشأن طلبك. ال يتم مشاركة هذه املعلومات خارج مكتب االنتخابات.

2

Your Address - عنوانك
Votes-  يرجى طباعة عنوانك بالضبط كام قمت عند التسجيل للتصويت. ميكنك التحقق من عنوان تسجيل الناخب الخاص بك عىل

PA.com أو االتصال بـ VOTESPA-877-1  أو )1-877-868-3772(.

3

Birth Date - تاريخ امليالد	 
MM/DD/YYYY - الشهر/اليوم/السنة	 

Last name - االسم األخري 	 
First Name - االسم األول	 

)Address (not P.O.Box  - العنوان )ليس 	 
املقصود صندوق الربيد( 

City/Town - املدينة/البلدة                                                         	 
Municipality - املقاطعة  	 
Email - الربيد اإللكرتوين	 
)Ward (if known  - الجناح )إذا كان معروفًا( 	 

I have lived at this address since - لقد عشت يف هذا العنوان منذ	 

?Where to mail ballot - إىل أين يجب إرسال بطاقة االقرتاع بالربيد؟  4

][ Same as above - حدد هذا املربع إذا كان يجب إرسال 
بطاقتك الخاصة باالقرتاع إىل عنوان تسجيل الناخب. أكمل هذا القسم فقط 

 إذا كان يجب إرسال بطاقتك الخاصة باالقرتاع إىل عنوان مختلف.

Address or P.O. Box - العنوان أو صندوق الربيد	 

1

3

4

2

5

6

7

8

City/Town - املدينة/البلدة                                        	 
State - الوالية	 
Zip Code - الرمز الربيدي	 

Jr   Sr   II   III   IV - )حِوط إن إنطبقت إحداها)	 
Middle name or initial - االسم الوسط او الحرف األول	 

Phone number - رقم الهاتف	 
Email - الربيد اإللكرتوين	 

Apt. number - رقم الشقة	 
 	PA :الوالية -  State:PA  

Zip Code - الرمز الربيدي	 
County - املقاطعة	 
 	 - Voting district (if known(

منطقة التصويت )إذا كانت معروفة(                                           

استخدم هذا الدليل اإلرشادي لتعبئة استامرة التسجيل للتصويت بالربيد. يجب تعبئة االستامرة باللغة اإلنجليزية.

الصفحة 3



 Declaration - إعالن
بالتوقيع هنا، فأنت تعلن بأنك مؤهل للتصويت باالقرتاع عن طريق الربيد يف االنتخابات القادمة. أنت تعلن بأنك تطلب بطاقة اقرتاع 

خاصة بالحزب املناسب أو غري خاصة بحزب وفًقا لسجل تسجيل الناخب. وترصح بأن جميع املعلومات التي ذكرتها يف هذا الطلب 

صحيحة وأنها الحقيقة.

6

X توقيع الناخب هنا -  Voter signature here X
Date - التاريخ ________________

Annual mail-in request - الطلب السنوي لإلرسال بالربيد
إذا كنت ترغب يف التقدم بطلب للحصول عىل بطاقات االقرتاع بالربيد لبقية هذا العام، وإذا كنت ترغب يف تلقي طلب سنوي 

لبطاقات االقرتاع بالربيد كل عام بصورة آلية، فضع عالمة عىل هذا املربع. ملزيد من املعلومات، راجع “تعليامت طلب إرسال بطاقة 

االقرتاع بالربيد.”

7

Help with this form - مساعدة بخصوص هذه اإلستامرة
أكمل هذا القسم فقط إذا مل تتمكن من التوقيع عىل هذا الطلب بسبب مرض أو إعاقة. ضع بصمتك يف الخانة األوىل. ميكن للشخص 

الذي ساعدك أن يكتب التاريخ وأن يضع عنوانه وتوقيعه.

8

1

3

4

2

5

6

7

][  أود استالم بطاقات االقرتاع بالربيد هذا العام وتلقي الطلبات السنوية إلستالم بطاقات االقرتاع بالربيد كل عام.8

__________________X  عالمة الناخب - Mark of voter X
Date - التاريخ ______________________

Address of witness - عنوان الشاهد_________________
______________X توقيع الشاهد - Signature of witness

 Identification - التعريف
إذا كان لديك رقم PennDOT، فيجب عليك استخدامه. إن مل يكن لديك، فريجى وضع األرقام األربعة األخرية من رقم الضامن 

االجتامعي الخاص بك. ملزيد من املعلومات، راجع “تعليامت طلب إرسال بطاقة االقرتاع بالربيد.”

5

 	 - PA driver’s license or PennDOT ID card number 
 PennDOT رخصة قيادة صادرة عن بنسلفانيا أو رقم بطاقة هوية

 	 - Last four digits of your Social Security Number 
آخر أربعة أرقام من رقم الضامن االجتامعي الخاص بك

 	  ][ I do not have a PA driver’s license or a PennDOT ID card or a Social Security number
][ ليس لدي رخصة قيادة صادرة عن بنسلفانيا أو بطاقة هوية PennDOT أو رقم ضامٍن إجتامعي. 

Pennsylvania Application for Mail-in Ballot - طلب بنسلفانيا لالقرتاع الربيدي �         
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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 

صفحة 4
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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 

تعليامت التصويت بالربيد أو اقرتاع الغائب

تحذير – املواعيد النهائية لإلدالء باألصوات بالربيد، ولتصويت الغائبني وأوراق اإلقرتاع البديلة

يجب إعادة بطاقات اإلقرتاع بالربيد وبطاقات تصويت الغائبني وبطاقات اإلقرتاع البديلة عن طريق 

الربيد أو شخصيًا من قبل الناخب ويجب أن يتم استالمها يف مكاتب مجلس اإلنتخابات يف املقاطعة 

يف موعد ال يتجاوز الساعة 8 مساًء يف يوم االنتخاب.

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. 

  

1. يجب عليك تأشري بطاقة االقرتاع الخاصة بك رساً )ما مل يكن لك الحق يف تلقي املساعدة وكنت تتلقاها فعالً(.

2. اقرأ واتبع تعليامت تأشري بطاقة االقرتاع املوجودة عىل بطاقتك. إذا قمت بالتصويت ملرشحني أكرث من املسموح به ملنصب ما، فقد أفرطت يف التصويت ولن يتم احتساب أصواتك لهذا املنصب. ال تضع أي رموز 

غريبة أو محددة يف بطاقة االقرتاع. إذا أخطأت يف وضع عالمة عىل بطاقة اقرتاعك، فاتصل مبجلس انتخابات املقاطعة عىل الرقم 215-686-3469 لطلب استبدال البطاقة.

3. ال ميكنك وضع عالمة عىل بطاقة االقرتاع الخاصة بك إال بالحرب األزرق أو األسود، مع ملء الشكل البيضاوي عىل يسار اسم املرشح.

4. بعد االنتهاء من بطاقة االقرتاع، يجب عليك إعادة طيها كام تم إرسالها لك، ووضعها يف مغلف “االقرتاع االنتخايب الرسمي”، وإغالقه بإحكام. ضع مغلف “االقرتاع االنتخايب الرسمي” املختوم  يف مغلف “إعالن 

الناخب” األكرب واملوجه إىل مجلس االنتخابات باملقاطعة. يجب عدم تضمني أي يشء آخر يف هذا املغلف الذي سيتم إرجاعه )إذا تم تلقي املساعدة يف التصويت، فيجب إرفاق إفادة املساعدة لتكون خارج مغلف 

“االقرتاع االنتخايب الرسمي” كذلك(.

5. يتعني عليك تعبئة “إعالن الناخب” مع التاريخ والتوقيع كام هو مطبوع عىل املغلف الذي سيتم إرجاعه. قُم بغلق املغلف بإحكام وبإرجاعه بالربيد أو تسليمه باليد بواسطة الناخب فقط. مطلوب هوية 

مصورة عند إرجاع بطاقة اإلنتخاب من قبل الناخب شخصياً.

الصفحة 5
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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 

 President of the
United States 

Vote for 1

 رئيس الواليات املتحدة

التصويت لصالح 1

Attorney General 
Vote for 1

 املدعي العام

التصويت لصالح 1

Warning 

تحذير

يجوز للناخب الذي يتلقى بطاقة 

إقرتاع بالربيد والذي مل يستلم بطاقة 

اقرتاعه يف الوقت املناسب التصويت 

يف يوم االنتخابات فقط يف مكان 

االقرتاع عن طريق االقرتاع املؤقت.

General Primary and Special Election 
Official Mail-in Ballot 
Philadelphia County 

June 2nd, 2020

 اإلنتخابات التمهيدية العامة والخاصة

 بطاقة اإلقرتاع الرسمية املرسلة بالربيد

 مقاطعة فيالديلفيا

2 يونيو، 2020

1

 Philadelphia County 
Board of Elections 
مسؤولو االنتخابات الحاليون

3

4

5

6

Auditor General 
Vote for 1

 املدقق العام

التصويت لصالح 1

7

 State Treasurer
Vote for 1

 أمني خزينة الوالية

التصويت لصالح 1

8

 Representative in
Congress 

Vote for 1

 املمثل يف الكونغرس

التصويت لصالح 1

9

 Senator in the 
General Assembly 

Vote for 1

عضو مجلس الشيوخ )السيناتور( يف 

 الجمعية العمومية

التصويت لصالح 1

10

 Representative in the
General Assembly 

Vote for 1

 ممثل يف الجمعية العمومية

التصويت لصالح 1

11

الصفحة 21

صوت عىل وجهي الصفحة

Ward-Division-Party 
هذا هو عدد الدوائر االنتخابية ونوع االقرتاع 

الحزيب )الدميقراطي أو الجمهوري أو غري الحزيب(. 
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
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BOLETA OFICIAL POR CORREO

PHILADELPHIA COUNTY BOARD
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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
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21

40

41

48

49

52

voto por correo y cuyo voto no se
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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
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may only vote on Election Day by
and whose ballot is not timely received
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WARNINGWARNINGWARNINGWARNING
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1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

How to vote with a mail-in ballot - كيف تصوت بإستخدام بطاقة إقرتاع مرسلة بالربيد

Write-in option 
خيار الكتابة

استخدم هذا الدليل اإلرشادي لتعبئة بطاقة االقرتاع التي ستصلك بعد التسجيل للتصويت بالربيد. 

الصفحة 6
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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
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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 

How to vote with a mail-in ballot - كيف تصوت بإستخدام بطاقة إقرتاع مرسلة بالربيد

 اإلقرتاع الدميقراطي فقط

 Delegate To The Democratic
National Convention 

 مندوب للمؤمتر الوطني الدميقراطي

اإلقرتاع الجمهوري فقط

 Delegate To The Republican
National Convention 

مندوب للمؤمتر الوطني الجمهوري

1

1

Questions

األسئلة

ميكن للناخبني يف فيالدلفيا التصويت عىل تعديلني مقرتحني مليثاق الحكم الداخيل للمدينة، والذي يتكون من القوانني التي 

تحدد الهيكل العام والسلطات والواجبات لحكومة املدينة.

3

4

2

3

5

 اإلقرتاع الدميقراطي فقط

 Alternate Delegate To The
Democratic National Convention 

 مندوب بديل للمؤمتر الوطني الدميقراطي

اإلقرتاع الجمهوري فقط

 Alternate Delegate To The Republican
National Convention 

مندوب بديل للمؤمتر الوطني الجمهوري

2

4

Question #1 
السؤال رقم 1

هل يجب تعديل ميثاق فيالدلفيا للحكم الداخيل إلنشاء وزارة للعمل، برئاسة مدير عىل مستوى 

مجلس الوزراء، إلنفاذ قوانني املدينة التي تحمي عامل فيالدلفيا؛ لإلرشاف عىل عالقات العمل، مثل 

املفاوضة الجامعية، مع القوى النقابية العاملة يف املدينة؛ للتحقيق يف االمتثال لبنود حامية العامل 

املنصوص عليها يف عقود املدينة؛ وإدارة الربامج املتعلقة مبوظفي املدينة؛ ووضع معايري ملجلس 

العمل ملراجعة األمور الناشئة عن مثل هذا العمل والفصل فيها؟

5Question #2 
السؤال رقم 2

هل يجب تعديل ميثاق فيالدلفيا للحكم الداخيل ملراجعة القوانني املتعلقة باألنشطة املحظورة 

ملسؤويل املدينة واملوظفني املعينني، للسامح بشكل عام لهؤالء املسؤولني واملوظفني بالتطوع يف 

حمالت سياسية عىل مستوى الوالية والحكومة الفيدرالية خارج وقت العمل وبدون استخدام 

موارد املدينة؛ ولالستمرار يف حظر املشاركة يف أي حملة سياسية ملكتب مدينة أو مكتب تابع 

لوالية فيالدلفيا؛ ولتنقيح أحكام العقوبات املتعلقة بهذه القيود واألنشطة املحظورة بشكل عام؟

مالحظة: لكل من الحزبني الدميقراطي والجمهوري مندوبني يختارون مرشحهم الرئايس يف مؤمتر وطني. يتعهد كل مندوب 

دميقراطي يف االقرتاع ملرشح معني، مام يعني أنهم قد أعربوا عن التزامهم بدعم هذا املرشح يف املؤمتر. سيتم إدراج املرشح 

الذي يفضله مندوب دميقراطي باسمه يف بطاقة االقرتاع. ال يتم إدراج املرشحني املفضلني للمندوبني الجمهوريني. يتم تحديد 

عدد املندوبني املدرجني بحسب قواعد الحزب. يخدم املندوبون البدالء إن كانت هنالك حاجة ليقوموا مبلئ شاغر.

الصفحة 7


