
פארלאנג פאר אפװעזנדהײט שטים-צעטל

עס איז א פארברעכן צו שאפן אדער צושטעלן פאלשע באדייטנדע אינפארמאציע אדער באשטעטיגונגען פאר דעם באורד אװ עלעקשאנס.

פערזענליכע אינפארמאציע
דער װעבסײט קען גענוצט װערן נאר דורך רעגיסטרירטע ניו יארק סיטי וויילער כדי זיך ארײנצוגעבן פאר אן אפװעזנדהײט שטים-צעטל פאר די 

װאלן אום יוני 23, 2020.
פאמיליע נאמעןערשטער נאמען

זיפ קאודבארא

פריװאטקײט

געבורט דאטום

יארטאגמאנאט

װײטער

 באורד אװ עלעקשאנס אין די סיטי אװ ניו יארק
)BOARD OF ELECTIONS(

דאס איז נישט קײן אפליקאציע פאר אפװעזנדהײט שטים-צעטל נאר פאר רעפערענס צװעקן.

איבערזעצן



פארלאנג פאר אפװעזנדהײט שטים-צעטל

רעקארד געטראפן!

אײער רעקארד צײגט זיך אונטן. ביטע פילט אױס די איבעריגע אפליקאציע.

:)Voter Serial Number, VSN( וויילער סעריעל נומער

נאמען: גאגאנדיּפ קאור 

װאױנארט אדרעס:     

געבורט דאטום: 

פאליטישע פארטײ: דעמ

װיאזױ װילט איר מען זאל דעליװערן אײער פרײמערי עלעקשאן שטים-צעטל )באצײכנט אײנס(

שיקט מיר צו מײן װאױנארט אדרעס

שיקט מיר דעם שטים-צעטל צו אן אנדערן )מעילינג(   אדרעס

ברענגט מיר פערזענליך צום באורד אװ עלעקשאנס

איך פארלאנג ערליך אן אפװעזנדהײט שטים-צעטל צוליב )באצײכנט אײן סיבה(:    אױב איר זענט אפעקטירט דורך COVID-19, ביטע באצײכנט דעם קעסטל פאר 
“צײטװײליגע קרענק”. די אפטייטש איז צײטװײליג פארברײטערט געװארן עס זאל אײנשליסן באטראפענע פון COVID-19 און/אדער דעם פאטענציאל פון אנגעשטעקט 

װערן מיט דעם װײרוס. 

עס איז א פארברעכן צו שאפן אדער צושטעלן פאלשע באדייטנדע אינפארמאציע אדער באשטעטיגונגען פאר דעם באורד אװ עלעקשאנס.

דאס איז נישט קײן אפליקאציע פאר אפװעזנדהײט שטים-צעטל נאר פאר רעפערענס צװעקן.
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איך פארלאנג מיט גוטע כוונות אן אפװעזנדהײט שטים-צעטל צוליב )באצײכנט אײן סיבה(:    אױב איר זענט אפעקטירט דורך COVID-19, ביטע באצײכנט דעם 
קעסטל פאר “צײטװײליגע קרענק”. די אפטייטש איז צײטװײליג פארברײטערט געװארן עס זאל אײנשליסן באטראפענע פון COVID-19 און/אדער דעם פאטענציאל פון 

אנגעשטעקט װערן מיט דעם װײרוס. 

אפװעזנדהײט פון קאונטי אדער ניו יארק סיטי דעם טאג פון עלעקשאן

)COVID19 צײטװײליגע קרענק אדער פיזישע דיסעביליטי )ארײנגערעכנט באטראפענע/פאטענציאל פון

פערמאנענטע קרענק אדער פיזישע דיסעביליטי

פליכטן אין שײכות מיט פרײמערי קעיר פון אײן אדער מער מענטשן װאס זענען קראנק אדער פיזיש באגרעניצט

)Veterans Health Administration Hospital( אײנװאױנער אדער פאציענט פון א װעטעראנס געזונטהײט אדמיניסטראציע שפיטאל

פארהאלטונג אין טורמע/תפיסה, װארטן אױף א געריכט פראצעס, װארטן אױף עקשאן דורך א גרענד דזשורי, אדער אין טורמע פאר אן אורטײל פון א פארברעכן 
)felony( אדער געזעץ פארלעצונג װאס איז נישט געװען קײן שװערער פארברעכן

קאנטאקט אינפארמאציע )פרײװיליג(   

אימעילטעלעפאן

װעריפיקאציע

ביטע װעריפיצירט מיט די CAPTCHA אונטן

איך בין נישט קײן ראבאט
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עס איז א פארברעכן צו שאפן אדער צושטעלן פאלשע באדייטנדע אינפארמאציע אדער באשטעטיגונגען פאר דעם באורד אװ עלעקשאנס.

שטים-צעטל פארלאנג איז ערפאלגרײך!

א דאנק פאר אײער אפליקאציע פאר די עלעקשאן אום יוני 23, 2020. מען װעט פראצעסירן אפליקאציעס אין דעם סדר װאס מען קריגט זײ. איר דארפט מער 
גארנישט טון.  

מען װעט ארױסשיקן שטים-צעטלען אין די פאסט אנגעהױבן די 2טע װאך אין מאי. 

אױב עס איז נישט באשטימט קײן עלעקשאן אין אײער דיסטריקט אום יוני 23, 2020, װעט איר נישט באקומען קײן שטים-צעטל. אין דעם פאל װעט דער באורד זיך 
שטארק באמיען צו אינפארמירן א וויילער.

 איר קענט אלעמאל דורכקוקן װעלכע װאלן זענען אין אײער דיסטריקט און צי עס זענען בכלל דא װאלן, דורך באזוכן nyc.pollsitelocator.com אדער רופן 
. 1-866-VOTE-NYC

א דאנק פאר זיך פארבינדן מיט דעם ניו יארק סיטי באורד אװ עלעקשאנס. 

דאס איז נישט קײן אפליקאציע פאר אפװעזנדהײט שטים-צעטל נאר פאר רעפערענס צװעקן.

פריװאטקײט
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