MANCHESTER CITY ELECTIONS

انتخابات مدينة مانشيست

VOTE Tuesday Nov 2nd for people who will make
important decisions about our daily lives!
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What offices are we voting for on Nov 2nd?
•
Mayor and Aldermen (Mayor leads the city, together they
make ordinances (laws) that affect our daily lives; decide
how much tax money is collected and how it is spent –
schools, roads, police, fire fighters, social services, etc.)
•
School Board Reps (make decisions about our schools)
•
Ward Moderators, Ward Clerks, Selectmen
(make sure elections are run smoothly and fairly)
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Want more information about candidates and the election?
•
Go to www.vote.manchesterinklink.com
Use “Translate the site” for other languages
•
Go to www.manchesternh.gov/elections
Find sample ballots, absentee ballots, etc.
What papers do I need when I register to vote?
•
D – for DOMICILE – proof of residence where you will vote
o Driver’s license, non-driver’s ID, rental lease,
utility bill in your name/address
•
I – for IDENTITY - proof that you are who you say you are
o Driver’s license, non-driver’s ID, current
passport, military or school ID
•
C – for CITIZENSHIP - proof that you are a US citizen
o Certificate of citizenship/naturalization, current
passport, birth certificate
•
A – for AGE - proof that you will be 18 by election day
o Driver’s license, non-driver’s ID, passport, birth
certificate
When and where can I register to vote?
•
On Election Day at your Polling Place
•
Monday-Friday, 8:00AM—5:00PM at City Hall, One City
Hall Plaza on Elm St.
Where is my Polling Place? Where do I vote?
•
On the Internet go to the city’s website
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Click on Where Do I Vote? Enter your address
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Questions about registering and voting? Contact the City Clerk’s
Office at cityclerk@manchesternh.gov or 603-624-6455
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Polls open at 6:00AM and close at 7:00 PM
What’s it all about?
How Do I Register to vote?
¿De que se trata todo esto?
¿Cómo me registro para votar?
यो सबै के बारे हो ?
मतदानका लागि मैले कसरी दताा िने ?
Inahusu nini?
Je! Ninajiandikishaje kupiga kura?
هذا؟ كل ما
للتصويت؟ أسجل كيف

This information was compiled by Welcoming Manchester
(welcomingmanchester@gmail.com) and the Manchester Community Action
Coalition (grace@mcac.org). Translation by Lugha Translation Services.

