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ELECCIONES PRIMARIAS Y ESPECIALES GENERALES 
OFFICIAL MAIL-IN BALLOT 
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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 

175° 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 

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 মিরর্াচভির িি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

িি�ী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 ভ্খিু

6

1

2

3

4

5

6

Bengali | ররাংলরা
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ELECCIONES PRIMARIAS Y ESPECIALES GENERALES 
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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 

175° 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
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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 ।

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
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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 

175° 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 মিরর্াচভি 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।
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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।
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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।
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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।
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• 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।  

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




