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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 

Application Instructions for Mail-In Ballot - ترکیب درخواست برائے میل ان بیلٹ

مقررہ مدت کی تنبیہہ:   
میل ان بیلٹ کے لیے درخواست دینے کا آخری وقت منگل شام 5:00 بجے انتخابات سے قبل ہے۔ آپ کی درخواست دفرت کاؤنٹی بورڈ 

انتخابات تک اس وقت تک الزماً پہنچ جائے۔ پوسٹ مارک نہیں دیکھا  جائے گی۔

میل ان بیلٹ کو واپس کرنے کا آخری وقت بروز انتخابات شام 8:00 بجے ہے۔ آپ کا مکمل شدہ بیلٹ دفرت کاونٹی بورڈ انتخابات کو اس 

وقت تک الزماً موصول ہو جائے۔ پوسٹ مارک نہیں دیکھا جائے گی۔

2

الزمی شناخت:
میل ان بیلٹ کے لیے درخواست دینے کی غرض سے آپ کو اپنے PA ڈرائیونگ الئسنس یا PennDOT تصویری شناختی کارڈ کا منرب الزماً 

فراہم کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس PA ڈرائیونگ الئسنس یا PennDOT کا جاری کردہ تصویری شناختی کارڈ نہیں ہے تو آپ کو اپنے سوشل 

سیکورٹی منرب کے آخری )4( چار رقمالزماًً فراہم کرنے ہیں۔

اگر آپ کے پاس ان دونوں میں سے کوئی بھی شناختی دستاویز موجود نہیں ہے تو آپ کو الزماً ‘’میرے پاس نہ PA ڈرائیونگ الئسنس نہ 

PennDOT کارڈ نہ سوشل سیکورٹی منرب ہے’’ پر نشانہ کرنا ہو گا ۔ اگر آپ اس کا اختیارکرتے ہیں تو آپ کو قابل قبول شناختی کارڈ کی نقل 

الزماً منسلک کرنا ہے۔   

براہ کرم مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں www.VotesPA.com/MailBallot یا کال کریں VotesPA )1-877-868-3772-877-1(۔

3

ساالنہ بیلٹ درخواست کیا ہے؟
اگر آپ چاہتے ہیں کے آپ کو ساالنہ میل ان بیلٹ درخواست کی فہرست میں شامل کی جائے تو ہر سال میل ان بیلٹ کے لیے آپ کی 

درخواست کی تجدید کے لیے آپ کو ایک درخواست وصول ہوگی۔ ایک مرتبہ آپ کی درخواست منظور ہوجانے کے بعد آپ کو سال کی 

بقیہ کے لیے خود بہ خودبیلٹس موصول ہوں گے اور آپ کو ہر انتخاب کے لیے درخواست جمع کرانے کی رضورت نہیں۔ 

4

 اپنی درخواست کیسے جمع کرائی جائے:   

اپنی درخواست مکمل کرنے کے بعد آپ اسے اپنے انتخابات کے مقامی کاؤنٹی بورڈ کو واپس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو 

پتا نہیں ہے کے کہاں بھیجی جائے تو مزید معلومات کے لیے www.VotesPA.com/county پر جائیں

1

انتباہ: اگر آپ کو ایک میل ان بیلٹ ملے اور مقررہ مدت سے پہلے اس کو بھر کے واپس کر دیں، تو بروز انتخابات آپ پولنگ کے مقام پر 

ووٹ دے نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اپنے میل ان بیلٹ کو مقررہ مدت  سے پہلے واپس کرنے کے قابل نہیں ہوں  تو بروز انتخابات آپ اپنے 

پولنگ کے مقام پر عارضی بیلٹ پر ووٹ دے سکتے ہیں۔

5

سواالت؟
پینسیلوینیا ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کو کال کریں VOTESPA )1-877-868-3772-877-1(۔ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی کئی زبانوں میں ایک

ٹیلیفونک ترجامنی کی خدمت بھی دستیاب ہے۔

www.VotesPA.com :ووٹنگ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں
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AV/SO 
Un votante que recibe una boleta para 
voto por correo y cuyo voto no se 
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Provisional. 
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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 
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2ND WARD 2° BARRIO 
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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 
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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 - اپنا نام پرنٹ کریں
براہ کرم اپنے اندراج کے مطابق اپنا نام پرنٹ کریں۔  

1

About you - اپنے بارے میں
فون منرب اور ای میل دینا الزمی نہیں، مگر آپ دینگے تو الیکشن کے حکام آپ کی درخواست کے بارے میں آپ سے آسان رابطہ 

کر پائینگے ۔ ان معلومات کا تبادلہ دفرت الیکشن کے عالوہ کسی سے نہیں کیا جائے گا۔

2

Your Address - آپ کا پتہ
 برائے کرم اپنے ووٹ کے اندراج کے مطابق اپنا پتہ پرنٹ کریں۔ اپنے اندراج کے پتے کے بارے میں جاننے کے لیے 

VotesPA.com پر جائیں  یا )VOTESPA 1-877 )868-3772-877-1 پر کال کریں۔

3

Birth Date - تاریخ پیدائش	 
MM/DD/YYYY - مہینہ-دن-سال	 

Last name - آخری نام 	 
First Name - پہال نام	 

)Address (not P.O.Box  - پتہ ) پی او باکس نہیں( 	 
City/Town - شہر/قصبہ

Municipality - میونسیپیلیٹی	 
Email - ای میل	 
)Ward (if known  - وارڈ )اگر معلوم ہو(  	 

I have lived at this address since - میں اس پتے پر اتنا ارسا رہا ہوں:	 

?Where to mail ballot - ووٹ کی ڈاک “میل ان بیلٹ” کہاں بھیجی جائے؟ 4

][ Same as above - آپ کے ووٹ کے اندراج کے پتے پر بیلٹ 
بھجوانا ہو تو اس ڈبے پر نشانہ کر دیں ۔ اگر آپ کا ووٹ کسی مختلف پتے پر 

بھجوانا ہے تو اس حصہ کو مکمل کریں۔

Address or P.O. Box - پتہ یا پی او باکس	 

1

3
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7

8

City/Town - شہر/قصبہ                                                                               	 
State - ریاست	 
Zip Code - زپ کوڈ	 

Jr   Sr   II   III   IV - )دائرہ بنائیں اگر قابل اطالق ہو)	 
Middle name or initial - درمیانہ نام یا ابتدائیہ	 

Phone number - فون منرب	 
Email - ای میل	 

Apt. number - اپارٹمنٹ منرب	 
 PA :ریاست -  State:PA  

Zip Code - زپ کوڈ	 
County - کاؤنٹی	 
 	 Voting district (if known( 

- ووٹ کا ڈسٹرکٹ )اگر معلوم ہو(  

 ووٹ بذریعہ میل پر دستخط کرنے کے بعد آپ کو موصول ہونے والے بیلٹ کو اس گائیڈ کی مدد سے پُر کریں۔

درخواست الزماً انگریزی میں بھری جائے۔



 Declaration - اعالمیہ  
یہاں دستخط کر کے آپ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ آئندہ انتخابات میں میل ان بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے لیے اہل ہیں۔ آپ 

تسلیم کرتے ہیں کے آپ اپنے ووٹر اندراج ریکارڈ کے مطابق جامعتی یا غیر جامعتی بیلٹ کی درخواست کر رہے ہیں۔ اور آپ 

تسلیم کر رہے ہیں کے اس درخواست میں بھری ہوی متام معلومات درست اور صحیح ہیں۔

6

X  ووٹ دینے والے کے دستخط یہاں -  Voter signature here X
Date - تاریخ ________________

Annual mail-in request - ساالنہ میل ان درخواست
اگر آپ سال کے آخر تک میل ان بیلٹ کی درخواست دینا چاہتے ہیں اور اگر آپ ہر سال میل ان بیلٹ کے لیے درخواست بھجوانا 

چاہتے ہیں تو اس ڈبے پر نشانہ کر دیں ۔ مزید معلومات کے لیے براہ کرم مالحظہ کریں ترکیب درخواست برائےمیل ان بیلٹ۔ ‘’

7

Help with this form - اس فارم میں مدد حاصل کریں
رصف اس صورت میں اس حصہ کو بھریں اگر آپ بیامری یا معذوری کے سبب اس درخواست پر دستخط کرنے کے قابل نہیں۔ 

پہلی خالی جگہ پر اپنا نشان لگائیں۔ وہ فرد جو آپ کی خدمت کر رہا ہے تاریخ لکھ سکتا ہے، اپنا پتہ لکھ سکتا ہے اور اپنا 

دستخط کر سکتا ہے۔
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][  میں سال کے آخر تک میل ان بیلٹ  بھجوانا اور ہر سال میل ان بیلٹ کے لیے درخواست بھجوانا چاہتا ہوں۔

__________________X ووٹ دینے والے کا نشان - Mark of voter X
Date - تاریخ ______________________

Address of witness - گواہ کا پتہ _________________
______________X گواہ کی دستخط - Signature of witness

 Identification - شناخت
اگر آپ کے پاس PennDOT منرب ہے تو اسے الزماً استعامل کریں۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو براہ کرم اپنے سوشل سیکورٹی منرب 

کے آخری چار رقم فراہم کریں۔ مزید معلومات کے لیے براہ کرم مالحظہ کریں ترکیب درخواست برائےمیل ان بیلٹ۔ ‘’

5

 	 PA driver’s license or PennDOT ID card number  
-PA ڈرائیونگ الئسنس یا PennDOT شناختی کارڈ منرب

Last four digits of your Social Security Number - اپنے سوشل سیکورٹی منرب کے آخری چار رقم 	
 	 I do not have a PA driver’s license or a PennDOT ID card or a Social Security number 

-][ میرے پاس نہ PA ڈررائیونگ الئسنس نہ PennDOT شناختی کارڈ نہ سوشل سیکورٹی منرب نہیں ہے۔  
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