
MANCHESTER CITY ELECTIONS 

VOTE Tuesday Nov 2nd for people who will make 

important decisions about our daily lives! 

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) 

 

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 

www.manchesternh.gov/elections  

• Click on Where Do I Vote?  Enter your address 

 

Questions about registering and voting?  Contact the City Clerk’s 

Office at cityclerk@manchesternh.gov or 603-624-6455 

 

 انتخابات مدينة مانشيست  

نوفمتر لألشخاص الذين سيتخذون قرارات مهمة   2التصويت الثالثاء 

 بشأن حياتنا اليومية 

 

ي 
 
ي نصوت لها ف

؟  2ما هي المكاتب الت   نوفمتر

)يقود العمدة المدينة ، ويصدرون  العمدة وأعضاء مجلس البلدية  •

ي تؤثر عىل حياتنا اليومية ؛ ويقررون  
( الت  ن مًعا المراسيم )القواني 

ي يتم تحصيلها وكيف يتم إنفاقها مقدار 
ائب الت   -أموال الضن

طة ، ورجال اإلطفاء ، والخدمات   المدارس ، والطرق ، والشر

 االجتماعية ، إلخ. (

 )اتخاذ قرارات بشأن مدارسنا(ممثلو مجلس المدرسة  •

فو الجناح ، كتبة الجناح ، المختارون  •  مشر

 )االنتخابات بسالسة ونزاهةتأكد من إجراء                   (

 

 لمزيد من المعلومات حول المرشحي   واالنتخابات 

   www.vote.manchesterinklink.com اذهب إىل •

 للغات أخرى  "Translate the site "استخدم              

  www.manchesternh.gov/electionsاذهب إىل •

ن ، وما                    اع الغيابيي  اع ، أو أوراق االقث   اعثر عىل نماذج من بطاقات االقث 

 

ي أحتاجها عند التسجيل للتصويت؟ 
 ما األوراق الت 

 •إثبات محل اإلقامة حيث ستصوتم -للموطن  -م •

ي اسمك / عنوانكرخصة القيادة ، عقد اإليجار ، فاتورة 
  المرافق فن

 •دليل عىل أنك ما تقوله أنت -من أجل الهوية  -ه  •

رخصة القيادة ، أو هوية غث  السائق ، أو جواز السفر الحاىلي ، أو  

 هوية الجيش أو المدرسة

 •إثبات أنك مواطن أمريكي  -للجنسية  -ج  •

 الميالدشهادة الجنسية / التجنس ، جواز السفر الحاىلي ، شهادة 

 •بحلول يوم االنتخابات 18دليل عىل أنك ستكون  -للعمر  -ع  •

 رخصة القيادة ، هوية غث  السائق ، جواز السفر ، شهادة الميالد 

 

ي التسجيل للتصويت؟ 
 مت  وأين يمكنت 

اع الخاص بك  • ي مكان االقث 
 يوم االنتخابات فن

ن  • ،  5:00 -صباًحا  8:00الجمعة ،  -اإلثني  ي
 l مساًء فن

Elm St on One City Hall Plaza 

؟ اين اصوت؟  ي اع الخاص بر  أين مكان االقت 

نت ، انتقل إىل موقع المدينة •  عىل اإلنث 

www.manchesternh.gov/elections 

   أدخل عنوانك?Where do I Voteانقر فوق  •

  Enter Address  أدخل عنوانك

 

 المدينة عل أسئلة حول التسجيل والتصويت؟ اتصل بمكتب كاتب 

 cityclerk@manchesternh.gov  أو  603-624-6455  

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. 

 

                            


