
Tibetan 

དཀར་ཆག་རེའུ་མིག 

I. འོས་ཤོག་འཕེན་པར་ཐོ་འགོད་བ ེད་པ། 

II. ༢༠༢༠ ནང་འོས་ཇི་ལྟར་འཕེན་དགོས་སམ། 

A. ཏོག་དབ ིབས་རིམས་ནད་-༡༩ སྐབས་འོས་བས ུ་བ ་ཚུལ། 

B. འོས་ཤོག་སྔ་པོ་འཕེན་པ། 

C. ས ྦྲག་ཐོག་ནས་འོས་ཤོག་འཕེན་པ། 

D. འོས་འདེམས་ཉིན་མོར་འོས་ཤོག་འཕེན་པ། 

III. གནས་ཚུལ་འཕར་མ། 

 

འོས་ཤོག་འཕེན་པར་ཐོ་འགོད་བ ེད་པ། 

ངས་འོས་ཤོག་འཕེན་པར་ཐོ་འགོད་ཇི་ལྟར་བ ེད་དགོས་སམ། 

 

ཏོག་དབ ིབས་རིམས་ནད་-༡༩ སྐབས་སུ་འང་། ནིའུ་ཡོག་ནང་འོས་ཤོག་འཕེན་པར་ཐོ་འགོད་

བ ེད་ཆེད་ཀ ི་ཐབས་ལམ་བདེ་འཇགས་དང་ལས་སླ་པོ་ཡོད་པ་དག་ནི།: 

 

1. nycvotes.turbovote.org སྟེང་བསྐ ོད། གལ་ཏེ་ཁ ེད་ལ་ས ུམ་འཁོར་ལྷན་ཁང་ 

(Department of Motor Vehicles, DMV) ནས་མངའ་ས ེའི་ངོ་ས ྦྲོད་མིང་བ ང་ཡོད་ན། 

ཁ ེད་ཀ ིས་ས ྦྲིག་སྦྲོལ་དེ་བར  ུད་ནས་དཀའ་ངལ་མེད་པར་ཐོ་འགོད་བ ེད་ཐུབ། 

གལ་ཏེ་ཁ ེད་ལ་ DMV ངོ་ས ྦྲོད་མིང་བ ང་མེད་ན། ཁ ེད་ཀ ིས་སྔོན་ནས་བཀང་

བའི་འགེང་ཤོག་དང་ས ྦྲག་གླའི་ཐེལ་ཤོག་ས ྦྲོད་ཟིན་པ། དེ་བཞིན་ཁ་བ ང་

འགོད་པའི་ཡིག་སྐོགས་ཤིག་འབ ོར་བའི་གདམ་ག་བ ེད་ཆོག ཡང་ན། ཁ ེད་ཀ ིས་

སྔོན་ནས་བཀང་བའི་འགེང་ཤོག་དེ་པར་བཤུས་བ ེད་དེ་ས ྦྲག་ཐོག་ནས་ལམ་སེང་

བསྐུར་ཆོག འགེང་ཤོག་འདི་འོས་བས ུ་ལྷན་ཁང་ལ་གཏོང་བ་དང། འོས་བས ུའི་

ལྷན་ཁང་ (Board of Elections) གིས་ལས་ས ོན་མ་བ ེད་བར་དུ་དེབ་སྐ ེལ་འདི་

མཇུག་སྐ ེལ་ཟིན་མེད་པ་ཡིན། 

 

2. ཁ ེད་ཀ ིས་སོ་སོའི་ས་ཁུལ་ག ི་འོས་བས ུའི་ལྷན་ཁང་དང་། DMV ལས་ཁུངས་

གང་དུའང། ཡང་ན། ནིའུ་ཡོག་མངའ་ས ེའི་ངོ་ཚབ་ཁང་གཞན་ཁག་ཏུ་འང་མི་ངོ་ཐོག་

བསྐ ོད་ནས་ཀ ང་དེབ་སྐ ེལ་བ ེད་ཆོག 

 

 

རང་ཉིད་འོས་འཕེན་ཆེད་ཐོ་འགོད་བ ེད་པར་འོས་ཆོས་ལ ན་ནམ།  

 

འོས་ཤོག་འཕེན་ཆེད་ཐོ་འགོད་བ ེད་པར། ཁ ེད་ལ་གཤམ་དག་ངེས་པར་དུ་ལ ན་དགོས།: 

 

https://nycvotes.turbovote.org/
https://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html
https://www.elections.ny.gov/NVRA.html
https://www.elections.ny.gov/NVRA.html
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● ཨ་རིའི་མི་སེར་ཡིན་དགོས། 

● རང་ལོ་ ༡༨ ཡིན་དགོས། (ཁ ེད་ཀ ིས་རང་ལོ་ ༡༦ འམ་ ༡༧ སྐབས་སྔོན་འཚུད་ནས་

དེབ་སྐ ེལ་བ ེད་ཆོགཡིན་ནའང་རང་ཉིད་ལོ་ ༡༨ མ་ཟིན་བར་དུ་འོས་འཕེན་མི་

ཆོག) 

● དམའ་མཐར་འོས་བས ུའི་ཉིན་ ༣༠ སྔོན་འཚུད་ནས་མངའ་ས ེ་དང་ར ོང་། དེ་བཞིན་

གྦྲོང་ཁ ེར་རམ་གྦྲོང་གསེབ་འདིའི་གནས་ས ོད་པ་ཡིན་དགོས། 

● ནག་ཉེས་ར་ས ྦྲོད་ཀ ི་ཐག་གཅོད་ཆེད་བཙོན་ཁང་ནང་ངམ་ཆོད་གན་བཙོན་བཀྦྲོལ་

སྟེང་མེད་པ། (ཁ ེད་ལ་མི་སེར་ག ི་བདག་དབང་ཆག་ཡང་ངམ་བསྐ ར་གསོ་བ ེད་

ཡོད་ན་མ་གཏོགས།)  

● ཁྦྲིམས་ཁང་ནས་སེམས་ཁམས་བདེ་མིན་ག ི་ཁྦྲིམས་ཐག་གཅོད་མེད་པ་དང་། 

● གཞན་གང་དུའང་འོས་ཤོག་འཕེན་པའི་བདག་དབང་ར ོད་ལེན་བ ེད་མེད་པ། 

 

ངས་རང་ཉིད་འོས་བས ུ་ཆེད་དེབ་སྐ ེལ་ཟིན་ཡོད་བསམ་ག ི་འདུགངས་ཇི་ལྟར་བ ེད་

ནས་ཤེས་ཐུབ་བམ། 

ཁ ེད་ཀ ིས་སོ་སོའི་འོས་འཕེན་པའི་དེབ་སྐ ེལ་གནས་བབ་དེ་དྦྲྲྭ་ཐོག་འམ་འོས་

བས ུའི་ལྷན་ཁང་ལ་ ༨༦༦-༨༦༨-༣༦༩༢ སྟེང་ཁ་པར་གཏོང་བའི་ས ོ་ནས་ཞིབ་བཤེར་བ ེད་

ཐུབ།  

 

ངས་ ༢༠༢༠ ཕ ི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ར  ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ནང་འོས་ཤོག་འཕེན་པར་ཐོ་

འགོད་ག་དུས་བ ེད་དགོས་སམ།  

 

ནིའུ་ཡོག་ནང་འོས་ཤོག་འཕེན་ཆེད་ཐོ་འགོད་བ ེད་པའི་མཐའ་མའི་དུས་བཀག་དེ་ ༢༠༢༠ 

ཕ ི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་ ༩ བར་ཡིན། 

 

ས ྦྲག་ཐོག་ནས་བཏང་བའི་སྙན་ཞུ་ (NYC འོས་བས ུའི་ཊར་བོ་འོས་བས ུའི་གླེང་

སྟེགས་བར  ུད་ནས་བཟོ་སྐྦྲུན་བ ས་པའི་འགེང་ཤོག་དག་འཚུད།) དག་གི་ས ྦྲག་རྟགས་

དེ་ངེས་པར་དུ་ཕ ི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་ ༩ འག ང་མེད་ཡིན་དགོས་པ་དང་། ཁ ེད་ཀ ི་ས་

གནས་འོས་བས ུའི་ལྷན་ཁང་ལ་ཕ ི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་ ༡༤ ལས་མི་འག ང་བར་འབ ོར་

དགོས།  myDMVonline བར  ུད་ནས་དྦྲྲྭ་ཐོག་སྙན་ཞུ་འམ་ངོ་བསྐ ོད་སྙན་ཞུ་དག་ངེས་

པར་དུ་ཕ ི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་ ༩ བར་དུ་འབུལ་དགོས། ནིའུ་ཡོག་ནང་འོས་བས ུ་དེའི་

ནང་འོས་འཕེན་ཐུབ་པར། འོས་འཕེན་པ་ར མས་ཀ ིས་འོས་བས ུའི་གོང་གི་ཉིན་གྦྲངས་ ༢༥ 

སྔོན་ཐོ་འགོད་བ ེད་དགོས། གལ་ཏེ་ཁ ེད་ཀ ིས་ས ྦྲག་ཐོག་ས ོ་ནས་འོས་འཕེན་ཆེད་

ཐོ་འགོད་བ ེད་པའི་འཆར་གཞི་ས ྦྲིག་གི་ཡོད་ན། ཨ་རིའི་ས ྦྲག་ཐོག་ཞབས་ཞུའི་ནང་

ཕ ིས་འག ང་བ ུང་སྦྲིད་པ་གཞིགས་ཏེ། ཁ ེད་ཀ ིས་གང་ཐུབ་ཀ ི་གང་མག ོགས་བ ེད་ན་

ལེགས་ཤོས་ཡིན། 

 

ངས་འོས་ཤོག་མཐའ་མ་འཕེན་པ་དེ་ནས་གནས་ས ོ་བ ེད་ཡོད་ན་གང་བ ེད་དགོས་སམ། 

https://www.nycvotersearch.com/
https://nycvotes.turbovote.org/
https://nycvotes.turbovote.org/
https://nycvotes.turbovote.org/
https://nycvotes.turbovote.org/
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ཁ ེད་ཀ ིས་ཕ ི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་ ༡༤ བར་དུ་སོ་སོའི་འོས་འཕེན་པའི་ཐོ་འགོད་དེ་

ཁ་བ ང་འམ་མིང་གསར་པ་བར ེ་ས  ུར་བ ས་པའི་ས ོ་ནས་གསར་ས  ུར་བ ེད་དགོས། 

ས  ུར་བཅོས་འདི་དག་བ ེད་ར  ུ་སྟབས་བདེ་པོ་ཡིན། 

 

● གལ་ཏེ་ཁ ེད་ལ་ DMV ངོ་ས ྦྲོད་མིང་བ ང་ཡོད་ན། DMV ཡི་དྦྲྲྭ་ཚིགས་

བར  ུད་ནས་སོ་སོའི་ཆ་འཕྦྲིན་གསར་ས  ུར་བ ། 

 

● གལ་ཏེ་ཁ ེད་ལ་ DMV ངོ་ས ྦྲོད་མིང་བ ང་མེད་ན། nycvotes.turbovote.org 

སྟེང་བསྐ ོད། དེར་ཁ ེད་ཀ ིས་སོ་སོའི་ཆ་འཕྦྲིན་གསར་པའི་ལྷན་སྔོན་

ནས་བཀང་བའི་འགེང་ཤོག་ཞིག་པར་བཤུས་དང་ས ྦྲག་ཡིག་གཏོང་ཐུབ།  

 

● ཡང་ན། འགེང་ཤོག་ཞིག་པར་བཤུས་བ ེད་པ་དང་དེ་འགེང་ནས་འོས་བས ུ་

ལྷན་ཁང་ལ་གཏོང་།  

 

● ཁ ེད་ཀ ིས་སོ་སོའི་འོས་བས ུ་ས་ཚིགས་སུ་བསྐ ོད་དེ་ཁ ེད་ཀ ི་ཁ་

བ ང་བར ེ་ས  ུར་དེ་ལས་ས ོན་བ ས་ཡོད་པ་གཏན་འཁེལ་བ ། 

 

གལ་ཏེ་ཁ་བ ང་བར ེ་ས  ུར་དེ་ལས་ས ོན་བ ེད་མེད་པ་དང་། (ཡང་ན། ནམ་ཡང་འབུལ་ལམ་

ཞུས་མེད་པ།) ཁ ེད་ཉིད་ནིའུ་ཡོག་ནང་གནས་ས ོ་བ ས་ཚར་ཡོད་ན། ཁ ེད་ལ་ད་དུང་ཡང་

འོས་ཤོག་འཕེན་པའི་བདག་དབང་ཡོད། ཁ ེད་ཀ ིས་སོ་སོའི་ཁ་བ ང་གསར་པའི་ཐོག་ཐོབ་

སྐལ་ས ྦྲོད་པའི་འོས་བས ུའི་ས་ཚིགས་སུ་འབའ་ཡིག་འོས་ཤོག་འཕེན་ཆོག། འདི་ནི་

ར ོང་ཁོངས་གཅིག་པ་ནང་འཚུད་དུ་གནས་ས ོ་བ ེད་པའི་འོས་འཕེན་པ་ཚོའི་ཆེད་ཡིན། 

(དཔེར་ན། བུ་རུག་ལིན་ཁ་བ ང་གཅིག་ (ཀིང་ར ོང་།) ནས་བུ་རུག་ལིན་ཁ་བ ང་གཞན་

སྟེང་། ཡང་ན། ར ོང་ཁོངས་ནང་ཁུལ་དབར། (དཔེར་ན། ཁུ་ཡིན་སི་ནས་བོ་རོན་སི་རུ།) ཁ་

བ ང་བར ེ་ས  ུར་བ ས་པའི་རྐ ེན་ག ིས་འབའ་ཡིག་འོས་ཤོག་ཞིག་འཕེན་སྐབས། འབའ་

ཡིག་འོས་ཤོག་དེ་འབ ུང་འག ུར་འོས་འདེམས་ཆེད་ཁ ེད་ཀ ི་འོས་འཕེན་པའི་ཐོ་

འགོད་གསར་ས  ུར་བ ེད་པར་བེད་ས  ོད་བ ེད་པ་ཡིན།  

 

༢༠༢༠ ནང་འོས་ཇི་ལྟར་འཕེན་དགོས་སམ། 

ངས་འོས་ཤོག་ཇི་ལྟར་འཕེན་དགོས་སམ།  

 

༢༠༢༠ འོས་འདེམས་ནང་ནིའུ་ཡོག་གནས་ས ོད་པ་ཆ་ཚང་ལ་འོས་ཤོག་འཕེན་ཚུལ་ག ི་ཐབས་

ལམ་གསུམ་ཡོད། ནད་ཡམས་སྐབས་ཁ ེད་ཀ ི་སྐད་ས ྦྲ་ཐོས་པ་བ ེད་པར་གདམ་ག་ལེགས་ཤོས་

ཤིག་འདེམས།  

https://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application
https://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application
https://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application
https://nycvotes.turbovote.org/
https://nyccfb.info/nyc-votes/registering/
https://voterlookup.elections.ny.gov/
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● འོས་ཤོག་སྔ་པོ་འཕེན་པ།: ཕ ི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་ ༢༤ ནས་ཕ ི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་

པའི་ཚེས་ ༡ བར་མི་ངོ་ཐོག་བསྐ ོད་ནས་འོས་འཕེན་བ ། ཁ ེད་ཀ ི་འོས་ཤོག་སྔ་

པོ་འཕེན་སའི་ས་ཚིགས་དེ་ཁ ེད་ཀ ི་འོས་འདེམས་ཉིན་མོའི་འོས་བས ུའི་ས་

ཚིགས་དང་ལོགས་དགར་ཡིན་སྦྲིད། དེ་འདྦྲ་སོང་ཙང་། ཁ ེད་ཀ ིས་ Voting.NYC རུ་

མ་བསྐ ོད་གོང་ཞིབ་བཤེར་བ ེད་པའི་ངེས་བརྟན་བ ། 

 

● ས ྦྲག་ཐོག་ས ོ་ནས་འོས་འཕེན་བ །: ཐོ་འགོད་ཟིན་པའི་འོས་འཕེན་པ་ཆ་ཚང་ལ་

ཡང་ངོ་མེད་འོས་ཤོག་ཞིག་རེ་ཞུ་བ ེད་པའི་ས ོ་ནས། ས ྦྲག་ཐོག་ནས་འོས་ཤོག་

འཕེན་པའི་གདམ་ག་ཡོད། མཐའ་མའི་དུས་བཀག་དེ་ཕ ི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་ ༢༧ བར་

ཡིན། ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་ཁ ེད་ཀ ི་འོས་ཤོག་དེ་གང་མག ོགས་འཕེན་པའི་འོས་

ས  ོར་ཞུ་ཡི་ཡོད། ཁ ེད་ཀ ིས་ར  ུ་མཚན་དུ་ “གནས་སྐབས་ནད་པའམ་མི་ནུས་

པའི་རང་བཞིན།” ཚུལ་དུ་རྟགས་ར  ག་ཆོག དེའི་ནང་ཏོག་དབ ིབས་རིམས་ནད་

འགོས་པའི་ཉེན་ཚབས་འཚུད་པ་ཡིན། ཁ ེད་ལ་སོ་སོའི་འོས་ཤོག་རག་སྐབས། ཁ ེད་

ཀ ིས་སོ་སོའི་ངོ་མེད་འོས་ཤོག་གི་ཡིག་སྐོགས་ར  བ་ཏུ་མིང་རྟགས་དང་ཚེས་

གྦྲངས་བཀོད་ར  ུ་ངེས་བརྟན་བ ། འོས་ཤོག་དག་གི་སྟེང་ངེས་པར་དུ་ཕ ི་ཟླ་

བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་ ༣ ཉིན་དང་དེའི་གོང་གི་ས ྦྲག་རྟགས་ར  ག་པ་དགོས། ཁ ེད་

ཀ ིས་སོ་སོའི་ངོ་མེད་འོས་ཤོག་དེ་འདིར་ར ེས་འཚོལ་བ ེད་ཐུབ། 

 

● འོས་འདེམས་ཉིན་མོ།: ར  ུན་ལ ན་བཞིན་ཐོ་འགོད་ཟིན་པའི་འོས་འཕེན་ཆ་ཚང་

གིས་ཕ ི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་ ༣ ཉིན་མི་ངོ་ཐོག་བསྐ ོད་ནས་འོས་ཤོག་

འཕེན་ཆོགའདི་ལོ་ང་ཚོས་མི་འཛོམས་ཆེན་པོ་ཚོད་དཔག་བ ེད་ཀ ི་ཡོད། དེ་

འདྦྲ་སོང་ཙང་། འོས་བས ུའི་ས་ཚིགས་འགའ་ཤས་སུ་བང་རིང་པོ་ཡོང་སྦྲིད་པ་

ཡིན། གལ་ཏེ་ཁ ེད་རང་མི་ཚོགས་སྐོར་སེམས་ཁྦྲལ་ཡོད་ན། ཁ ེད་ཀ ིས་འོས་ཤོག་

སྔ་པོ་འཕེན་ར  ུའི་བསམ་ཞིབ་བ ། འདིར་ཁ ེད་ཀ ི་འོས་འདེམས་ཉིན་མོའི་

འོས་བས ུའི་ས་ཚིགས་འཚོལ། 

 

འོས་ཤོག་སྟེང་གང་ཡོད་དམ། 

སྟོན་ཁ་འདིའི་འོས་བས ུ་སྐབས་ས  ི་མཐུན་སྦྲིད་གཞུང་དང་མངའ་ས ེ། དེ་བཞིན་ས་

ཁུལ་འགྦྲན་ར  ུག་པ་དག་ཡོད།: 

 

● སྦྲིད་འཛིན། 

● ཀོང་རེ་སི། 

● ཁུ་ཡིན་སི་ཟུར་སྐ ོང་གྦྲོང་ས ེ་སྦྲིད་འཛིན། 

https://nycabsentee.com/
https://nycabsentee.com/tracking
https://nycabsentee.com/tracking
https://nyc.pollsitelocator.com/search
https://nyc.pollsitelocator.com/search
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● མངའ་ས ེའི་གྦྲོས་ཚོགས་གོང་མ། 

● མངའ་ས ེའི་ས  ི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས། 

● NYC ལྷན་ཁང་ར ོང་ཁོངས། ༣༧ 

● NYS ཆེས་མཐོའི་ཁྦྲིམས་ཁང་། 

● NYC ཞི་བའི་ཁྦྲིམས་ཁང་། 

 

ངས་མེ་ཌི་སོན་སོ་ཁུཡེར་གར་ཌེན་དང་བར་ཁེ་ལེ་ལྟེ་གནས་དག་འོས་བས ུའི་ས་ཚིགས་

ཡིན་པ་གོ་ཐོས་བ ུང་། ངས་དེར་འོས་ཤོག་འཕེན་ཆོག་གམ། 

དེ་དག་ཁ ེད་ཀ ི་འོས་བས ུའི་ས་ཚིགས་ཡིན་ན་མ་གཏོགས་འོས་འཕེན་མི་ཆོག 

འོས་བས ུའི་ས་ཚིགས་བལྟ་བའི་དྦྲྲྭ་ཚིགས་བེད་ས  ོད་བ ེད་དེ་འཚོལ། 

 

མི་ངོ་ཐོག་བསྐ ོད་དེ་འོས་ཤོག་འཕེན་ར  ུ་བདེ་འཇགས་ཡོད་དམ། 

 

ཁ ེད་ཀ ིས་ Core 4 བར ི་སྦྲུང་ཞུས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཁ ེད་ཀ ིས་སོ་སོའི་འོས་

བས ུའི་ལྟེ་གནས་དེ་བྦྲེལ་བ་ཉུང་བའི་སྐབས་བསྐ ོད་ར  ུ་འདེམས་པ་ཡིན་ན། 

(ར  ུན་དུ་ཞོགས་པ་ཕ ི་པོའམ་ཉིན་གུང་སྔ་པོ།) མི་ངོ་ཐོག་བསྐ ོད་ནས་འོས་ཤོག་

འཕེན་ར  ུ་དེ་བདེ་འཇགས་ཡོད། གལ་ཏེ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། མི་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་གཡོལ་

ཆེད་འོས་ཤོག་སྔ་པོ་འཕེན་པའི་ཁེ་ཕན་བླངས། མི་སུ་འདྦྲ་ཞིག་གིས་ཁ ིམ་ནས་འོས་

ཤོག་འཕེན་འདོད་པའི་ཚོའི་ཆེད་ NYS ཡིས་ངོ་མེད་འོས་ཤོག་ཀ ང་བླུགས་རུང་བ་

བཟོས་ཡོད། ཁ ེད་ཉིད་གང་ཞིག་ལ་མོས་པ་ཡོད་པ་དེ་འདེམས། - ཁ ེད་ཀ ིས་འོས་ཤོག་

འཕེན་ར  ུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། 

 

འོས་བས ུ་སྐབས་བདེ་འཇགས་གནས་པར་ངས་ཐབས་ལམ་གང་དག་བླངས་དགོས་སམ། 

ངོ་གདོང་ཁེབས་པའི་ཁ་རས་ཞིག་ག ོན། འོས་བས ུའི་ས་ཚིགས་ཆ་ཚང་དུ་འཛུལ་སྐབས་ཁ་

རས་ག ོན་དགོས། ཁ ེད་ཉིད་ཉེ་འཁོར་དུ་ཡོད་པ་ར མས་སྦྲུང་སྐ ོབ་བ ེད་དེ་ཁ་རས་

ཚུལ་མཐུན་ངང་ག ོན། (ཁ ེད་ཀ ི་ས ་དང་ཁའི་ས ང་ག ོན་དགོས།)  

 

ལུས་པོའི་ར  ང་ཐག་ལག་བསྟར་བ ། འོས་བས ུའི་ས་ཚིགས་དག་ས  ི་ཚོགས་ར  ང་ཐག་ལག་

བསྟར་ཐུབ་པའི་སྟེང་ས ྦྲིག་བཀོད་བ ེད་པ་ཡིན། སོ་སོའི་འོས་བས ུའི་ས་ཚིགས་སུ་

ཡོད་སྐབས་བཀའ་ཁ བ་དག་བར ི་སྦྲུང་ཞུ་བ་དང་གཞན་སར་ནས་ཕིཊ་ ༦ ཡི་ར  ང་ཐག་ས ོད། 

 

ལག་པའི་གཙང་ས ྦྲ་ལེགས་པོ་ལག་བསྟར་བ ། འོས་བས ུའི་ས་ཚིགས་སུ་ལག་གཙང་འདག་ར ས་

མཁོ་ས ྦྲོད་བ ེད་པ་དང་། ཁ ེད་ཀ ིས་སོ་སོའི་འདག་ར ས་ཀ ང་འཁ ེར་ཆོག་པ་ཡིན། 

https://findmypollsite.vote.ny/
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet.pdf
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མཉམ་ས  ོད་བ ས་པའི་ཕ ི་ངོས་གང་ཡང་སྟེང་རེག་ཐུག་མ་བ ེད་གོང་དང་བ ས་པའི་

ར ེས་ལག་གཙང་འདག་ར ས་བེད་ས  ོད་བ ེད་པ་དང་། ཁ ིམ་དུ་འབ ོར་མ་ཐག་ཁ ེད་ཀ ི་

ལག་པ་དག་ཆུ་དང་ཡི་ཙི་ལྷན་འཁྦྲུད། ལག་པ་མ་འཁྦྲུད་པར་ཁ ེད་ཀ ི་ངོ་གདོང་སྟེང་

རེག་ར  ུ་འཛེམ། 

གལ་ཏེ་ཁ ེད་རང་ནད་པ་ཡིན་ན། ཁ ིམ་དུ་ས ོད། འོས་ཤོག་འཕེན་ར  ུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་

ཡིན། ཡིན་ནའང་ཁ ེད་ཀ ིས་གཞན་ར མས་ནད་ནས་སྔོན་འགོག་བ ེད་པའི་རོགས་པ་བ ེད་པ་

ལས་ཁ ེད་ཉིད་དྦྲག་བསྐ ེད་ཡོང་བ་དེ་ཆེས་གལ་ཆེ་བ་ཡིན། 

 

གལ་ཏེ་ཁ ེད་ལ་ངོ་མེད་འོས་ཤོག་མེད་ན། ཁ ེད་ཀ ི་འོས་བས ུའི་གདམ་ག་དག་སྐོར་

ག ི་སློབ་སྟོན་ཆེད་སོ་སོའི་ར ོང་གི་འོས་བས ུའི་ལས་ཁུངས་ལ་འབྦྲེལ་གཏུག་བ ། 

 

ངའི་ས  ི་ཚོགས་ནང་ཏོག་དབ ིབས་རིམས་ནད་-༡༩ ཚད་གཞི་མཐོ་པོ་འདུག ངའི་ཁ ིམ་

མཚེས་ཉེ་འཁོར་ནང་མི་ངོ་ཐོག་བསྐ ོད་དེ་འོས་ཤོག་འཕེན་ར  ུ་བདེ་འཇགས་ཡོད་དམ། 

 

● ཁ ེད་ཀ ི་ས  ི་ཚོགས་ནང་གི་ཏོག་དབ ིབས་ཚད་གཞི་ལ་མི་ལྟོས་པར། འོས་

བས ུ་དེ་ཆེས་བདེ་འཇགས་བཟོ་བའི་ངེས་བརྟན་བ ེད་པར། འོས་བས ུའི་ལྟེ་

གནས་དག་ཏུ་བདེ་འཇགས་ཉེན་གཡོལ་རིགས་ཡོད། 

●  

གལ་ཏེ་ཁ ེད་རང་ཏོག་དབ ིབས་འགོས་ནད་ཀ ི་ཉེན་ཚབས་ལ ིད་པོ་སྟེང་ཡོད་ན། 

(ལོ་ན་ར ན་པ་དང་ལུས་པོའི་སྔོན་འགོག་ཞན་པའམ་ས ྦྲུམ་མ།) འོས་འདེམས་ཉིན་

མོར་མི་ཚོགས་འཚང་ཀ་ལས་གཡོལ་ཆེད་འོས་ཤོག་སྔ་པོ་འཕེན་ར  ུའི་ཁེ་ཕན་

བསམ་ཞིབ་བ །  

●  

གལ་ཏེ་ཁ ེད་རང་ནད་པ་ཡིན་ན། ཁ ིམ་དུ་ས ོད་པ་དང་། ས ྦྲག་ཐོག་འམ་ (ཕ ི་ཟླ་

བཅུ་པའི་ཚེས་ ༢༧ བར།) སོ་སོའི་ཟུར་སྐ ོང་གྦྲོང་ས ེའི་འོས་བས ུའི་ལས་

ཁུངས་སུ་མི་ངོ་ཐོག་བསྐ ོད་དེ་ (ཕ ི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་ ༢ བར།) ངོ་

མེད་འོས་ཤོག་རེ་སྐུལ་ཞུ་བའི་ཆེད་གོང་གི་བཀའ་ཁ བ་དག་ར ེས་འབྦྲང་བ ། 

 

འོས་ཤོག་སྔ་པོ་འཕེན་པ། 

འོས་ཤོག་སྔ་པོ་འཕེན་པ་ཞེས་པ་གང་ཡིན་ནམ། 

 

འོས་ཤོག་སྔ་པོ་འཕེན་པ་ཞེས་པ་ནི་འོས་འདེམས་ཉིན་མོར་མི་ངོ་ཐོག་བསྐ ོད་དེ་

འོས་ཤོག་འཕེན་པ་དང་འདྦྲ་མཚུངས་ཡིན། དེ་ནི་ཆེས་ལྷོད་པ་དང་བང་རིམ་ཐུང་བ་ཡོད། 

Voting.NYC སྟེང་བསྐ ོད་པའམ། 1-866-Vote-NYC སྟེང་ཁ་པར་གཏོང་བའི་ས ོ་ནས། ཁ ེད་

https://nycdohmh-my.sharepoint.com/personal/hbyrnesenoch_health_nyc_gov/Documents/Special%20Operations/Voting%20Safely%20During%20COVID_20200923%20Special%20Ops.docx#AbsenteeBallot
https://vote.nyc/page/contact-us
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ཀ ིས་སོ་སོའི་འོས་ཤོག་སྔ་པོ་འཕེན་སའི་ས་ཚིགས་འཚོལ། 

 

ནིའུ་ཡོག་གྦྲོང་ཁ ེར་ནང་ཕ ི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་ ༣ ཉིན་ག ི་ར  ལ་ཡོངས་འོས་

འདེམས་སྔ་རོལ་ནས་འོས་ཤོག་སྔ་པོ་འཕེན་ཡུལ་ག ི་འོས་བས ུའི་ས་ཚིགས་ཀ ི་ཚེས་

གྦྲངས་དང་དུས་ཚོད་དག་ནི།: 

 

གཟའ་ས ེན་པ། ༢༠༢༠ ཕ ི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས། ༢༤ སྔ་དྦྲོ་ཆུ་ཚོད། ༡༠:༠༠ - ཕ ི་དྦྲོ་ཆུ་ཚོད། 

༤:༠༠ 

གཟའ་ཉི་མ།  ༢༠༢༠ ཕ ི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས། ༢༤ སྔ་དྦྲོ་ཆུ་ཚོད། ༡༠:༠༠ - ཕ ི་དྦྲོ་

ཆུ་ཚོད། ༤:༠༠ 

གཟའ་ཟླ་བ།  ༢༠༢༠ ཕ ི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས། ༢༤ སྔ་དྦྲོ་ཆུ་ཚོད། ༧:༠༠ - ཕ ི་དྦྲོ་

ཆུ་ཚོད། ༣:༠༠ 

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༠ ཕ ི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས། ༢༤ ཕ ི་དྦྲོ་ཆུ་ཚོད། ༡༢:༠༠ - ཕ ི་དྦྲོ་

ཆུ་ཚོད། ༨:༠༠ 

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༠ ཕ ི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས། ༢༤ ཕ ི་དྦྲོ་ཆུ་ཚོད། ༡༢:༠༠ - ཕ ི་དྦྲོ་ཆུ་

ཚོད། ༨:༠༠ 

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༠ ཕ ི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས། ༢༤ སྔ་དྦྲོ་ཆུ་ཚོད། ༡༠:༠༠ - ཕ ི་དྦྲོ་ཆུ་ཚོད། 

༦:༠༠ 

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༠ ཕ ི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས། ༢༤ སྔ་དྦྲོ་ཆུ་ཚོད། ༧:༠༠ - ཕ ི་དྦྲོ་ཆུ་ཚོད། 

༣:༠༠ 

གཟའ་ས ེན་པ། ༢༠༢༠ ཕ ི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས། ༢༤ སྔ་དྦྲོ་ཆུ་ཚོད། ༡༠:༠༠ - ཕ ི་དྦྲོ་ཆུ་ཚོད། 

༤:༠༠ 

གཟའ་ཉི་མ།  ༢༠༢༠ ཕ ི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་ཚེས། ༡ སྔ་དྦྲོ་ཆུ་ཚོད། ༡༠:༠༠ - ཕ ི་དྦྲོ་

ཆུ་ཚོད། ༤:༠༠ 

 

 

ས ྦྲག་ཐོག་ནས་འོས་ཤོག་འཕེན་པ། 

ངས་མི་ངོ་ཐོག་བསྐ ོད་ནས་འོས་ཤོག་འཕེན་དགོས་སམ། 

 

མེད།གལ་ཏེ་ཁ ེད་ཀ ིས་མི་ངོ་ཐོག་བསྐ ོད་ནས་འོས་ཤོག་འཕེན་འདོད་མེད་ན། ཁ ེད་

ཀ ིས་ངོ་མེད་འོས་ཤོག་ཆེད་སྙན་ཞུ་ཞིག་འབུལ་ཆོག་པ་ཡིན།  ནིའུ་ཡོག་གནས་ས ོད་

པ་ར མས་ཀ ིས་ར  ུ་མཚན་ས ་མང་ཞིག་གི་ཆེད་ངོ་མེད་འོས་ཤོག་ཆེད་སྙན་ཞུ་ར  ག་

ཆོག དཔེར་ན། གལ་ཏེ་ཁོང་དག་འོས་འདེམས་ཉིན་མོར་སོ་སོའི་ར ོང་གི་ཕ ི་རོལ་ཏུ་

ཡོད་པ་ལྟ་བུ།  དེའི་སྟེང་། འདི་ལོའི་ར  ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ཆེད་གལ་ཏེ་ནིའུ་
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ཡོག་གནས་ས ོད་པ་ར མས་ཀ ིས་ཏོག་དབ ིབས་རིམས་ནད་-༡༩ འགོས་པའམ་ཁ བ་གདལ་འགྦྲོ་

བའི་སེམས་འཁུར་ཡོད་ན། ཁོང་དག་གིས་ངོ་མེད་འོས་ཤོག་ཤིག་རེ་སྐུལ་ཞུ་ཆོག 

 

ངས་ངོ་མེད་འོས་ཤོག་ཞིག་གི་ཆེད་ག་དུས་དང་ཇི་ལྟར་བ ེད་ནས་སྙན་ཞུ་ར  ག་དགོས་

སམ། 

ཁ ེད་ཀ ིས་ nycabsentee.com སྟེང་བསྐ ོད་པའི་ས ོ་ནས། སོ་སོའི་ངོ་མེད་འོས་ཤོག་

ཆེད་ད་ལྟ་རང་སྙན་ཞུ་ར  ག་ཐུབ། ས ྦྲག་ཐོག་ས ོ་ནས་ངོ་མེད་འོས་ཤོག་ཞིག་རེ་

སྐུལ་ཞུ་བའི་མཐའ་མའི་དུས་བཀག་དེ་ཕ ི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་ ༢༧ བར་ཡིན། ཡིན་ནའང་

ཁ ེད་ཀ ིས་སོ་སོའི་འོས་ཤོག་དེ་ལམ་སེང་རེ་ཞུ་འབུལ་བའི་ང་ཚོས་འོས་ས  ོར་ཞུ་

ཡི་ཡོད། དེ་ཡིས་སྐར་མ་གཉིས་ཁོ་ན་འགོར་བ་ཡིན། 

སྙན་ཞུ་ར  ག་སྐབས། ཁ ེད་ཀ ིས་སོ་སོའི་ར  ུ་མཚན་དུ་ “གནས་སྐབས་ནད་པའམ་མི་

ནུས་པའི་རང་བཞིན།” འདེམས་དགོས། དེའི་ནང་ཏོག་དབ ིབས་རིམས་ནད་འགོས་པའི་ཉེན་

ཚབས་འཚུད་པ་ཡིན།  

རེ་ཞུའི་འགེང་ཤོག་དེ་ཡང་ PDF ཚུལ་ཐོབ་རུང་ཡོད་པ་ཡིན། དེ་ནི་པར་བཤུས་བ ེད་

དེ་ས་གནས་འོས་བས ུའི་ལྷན་ཁང་ལ་ཕ ིར་ལོག་བ ེད་ཆོག འགེང་ཤོག་དང་དྦྲྲྭ་ཐོགདེ་

བཞིན་ཤོག་བུ་དག་ནི་སི་པེེན་སྐད་དང་ར  ་སྐད། དེ་བཞིན་ཀོ་རི་ཡའི་སྐད་དང་བྷང་

གཱལ་སྐད་ནང་ཐོབ་རུང་ཡོད། 

 

འོས་བས ུའི་ལྷན་ཁང་གིས་ངོ་མེད་འོས་ཤོག་དག་ཕ ི་ཟླ་དགུ་པའི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་

ས ྦྲག་གཏོང་བ ེད་ར  ུ་ཡིན་པ་བར ོད་སོང་། ཁ ེད་ཀ ིས་ nycabsentee.com/tracking 

སྟེང་བསྐ ོད་པའི་ཐོག་ནས་སོ་སོའི་ངོ་མེད་འོས་ཤོག་ཀ ི་གནས་བབ་ར ེས་འཚོལ་

བ ེད་ཐུབ། 

 

ངོ་མེད་འོས་ཤོག་གི་རེ་ཞུ་དག་ནི་ཁ ེད་ཀ ི་ཟུར་སྐ ོང་གྦྲོང་ས ེའི་འོས་བས ུ་

ལས་ཁུངས་ལ་ཕ ི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་ ༢ བར་དུ་མི་ངོ་ཐོག་བསྐ ོད་དེ་འབུལ་ཆོག 

 

ངའི་ངོ་མེད་འོས་ཤོག་ཆེད་ཡིག་སྐོགས་སྟེང་མི་གཞན་ཞིག་གི་མིང་འགོད་འདུག ངས་

གང་བ ེད་དགོས་སམ། 

 

ཁ ེད་ཀ ིས་སོ་སོའི་འོས་ཤོག་ཕ ིར་གཏོང་མ་བ ེད་གོང་། ཁ ེད་ཀ ིས་མཚམས་འཇོག་

བ ེད་དེ་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་གཉིས་བ ེད་དགོས། དེ་ཡང་། ངོ་མེད་འོས་ཤོག་ཡིག་སྐོགས་

སྟེང་སོ་སོའི་མིང་དང་ཁ་བ ང་འགོད་ཡོད་མེད་བལྟ་དགོས། (འདི་ནི་ཡིག་སྐོགས་ཆུང་

https://nycabsentee.com/
https://nycabsentee.com/
https://vote.nyc/page/absentee-voting
https://nycabsentee.com/tracking
https://vote.nyc/page/contact-us
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བ་ཡིན། དེའི་སྟེང་ཡང་ཁ ེད་ཀ ི་མིང་རྟགས་ཆེད་ས་མིག་ཡོད། གལ་ཏེ་འོས་ཤོག་ཡིག་

སྐོགས་སྟེང་སོ་སོའི་མིང་དང་ཁ་བ ང་མེད་ན། དེ་བེད་ས  ོད་མ་བ ེད། པར་སྐྦྲུན་

ནོར་འཁྦྲུལ་འདི་ཕོག་པའི་འོས་འཕེན་པ་ཆ་ཚང་ལ་འོས་བས ུ་ལྷན་ཁང་གིས་འོས་ཤོག་

ཡིག་སྐོགས་དག་ནོར་བཅོས་བ ེད་དེ་གཏོང་བ་ཡིན། ཁ ེད་ཀ ིས་ 1-866-VOTE-NYC སྟེང་

ཁ་པར་གཏོང་བའམ།  Apply4Absentee@boe.nyc སྟེང་གློག་འཕྦྲིན་གཏོང་བའི་ས ོ་ནས། 

འོས་བས ུའི་ལྷན་ཁང་ལ་འབྦྲེལ་གཏུག་བ ེད་ཆོག 

 

 

 

 

འདི་ནི་སྟབས་མི་ལེགས་པའི་ནོར་འཁྦྲུལ་ཞིག་ཡིན་སྐབས། དེ་བཟོ་བཅོས་ར  ག་པར་

དུས་ཚོད་མང་པོ་ཡོད། ཁ ེད་ཀ ིས་སོ་སོའི་འོས་ཤོག་མཇུག་སྐ ེལ་ཟིན་པ་དང་མིང་

རྟགས་འགོད་པ། དེ་བཞིན་ཐེལ་ར ེ་ར  ག་པ་དེ་འཇོག་གི་ཡོད་པའམ་ས ྦྲག་གཏོང་བ ེད་

ཀ ི་ཡོད་རུང་། དེ་ལྟར་བ ེད་པའི་མཐའ་མའི་དུས་བཀག་ནི་ཕ ི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་

ཚེས་ ༣ ཉིན་དང་དེའི་སྔ་རོལ་ཡིན་པ་དྦྲན་པར་བ ། 

 

ངའི་འོས་ཤོག་གིས་ “གཞུང་འབྦྲེལ་ངོ་མེད་དམག་མི་འོས་ཤོག་” ཞེས་བར ོད་འདུགཡིན་

ནའང་ང་དམག་མི་ནང་མེད། ངས་གང་བ ེད་དགོས་སམ། 

འདི་ནི་ངོ་མེད་དང་དམག་མི་འོས་འཕེན་པ་ཆ་ཚང་གིས་བེད་ས  ོད་བ ེད་པའི་འོས་

ཤོག་ཏག་ཏག་ཡིན། ཁ ད་པར་དུ། ཕ ི་ཟླ་དྦྲུག་པ་ནས་སྔོན་འགྦྲོའི་འོས་ཤོག་སྟེང་

ཡོད་པ་བཞིན། “ངོ་མེད།/དམག་མིི།” ཚིག་དག་གི་དབར་གསེག་ཤད་ཡོད། ཐེངས་འདིར་གསེག་

ཤད་འཚུད་མེད། མགོ་རྙོག་ཡོད་རུང་། འོས་ཤོག་འདི་དག་ནུས་ལ ན་ཡིན། 

 

 

ངས་ལྟ་ས  ོད་རུང་བའི་ངོ་མེད་འོས་ཤོག་ཞིག་ཇི་ལྟར་རེ་ཞུ་བ ེད་ཐུབ་བམ། 

https://twitter.com/NYCVotes/status/1310667504512053249
https://twitter.com/NYCVotes/status/1310667504512053249
https://twitter.com/NYCVotes/status/1310667504512053249
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གལ་ཏེ་ཁ ེད་རང་མིག་ཤེས་ཉམས་པའམ། ཁ ེད་ལ་བརྙན་ཤེལ་ཀློག་ཆས་ཀ ིས་ཀློག་པའི་

ངོ་མེད་འོས་ཤོག་གི་ལྟ་ས  ོད་རུང་བའི་རིམ་པ་ཞིག་བེད་ས  ོད་བ ེད་དགོས་པའི་

མི་ནུས་པའི་རང་བཞིན་ཡོད་ན། ཁ ེད་ཀ ིས་ nycabsentee.com སྟེང་བསྐ ོད་ཆོག “ལྟ་

ས  ོད་རུང་བའི་འོས་ཤོག་སྙན་ཞུ་” མཐེབ་སྟེང་ས ུན། 

 

ལྟ་ས  ོད་རུང་བའི་འོས་ཤོག་ཞིག་རེ་ཞུ་བ ེད་པར། ཁ ེད་ཀ ིས་འོས་བས ུ་ལྷན་ཁང་

བར  ུད་ནས་སྙན་ཞུ་འགེང་ཤོག་ཀ ང་གཏོང་ཆོག: 

● གློག་འཕྦྲིན།: AccessibleBallot@boe.nyc 

● ཁ་པར།: ༡-༨༦༦-༨༦༨-༣༦༩༢ 

● ཁ ེད་ཀ ི་ས་གནས་འོས་བས ུ་ལྷན་ཁང་ལ་གཏོང་། 

● མ ུར་འཕྦྲིན།: ༢༡༢-༤༨༧-༥༣༤༩ 

● མི་ངོ་ཐོག: ཁ ེད་ཀ ིས་སོ་སོའི་ས་གནས་ཀ ི་ནིའུ་ཡོག་གྦྲོང་ཁ ེར་ག ི་འོས་

བས ུའི་ལས་ཁུངས་སུ་བསྐ ོད། 

ལྟ་ས  ོད་རུང་བའི་འོས་ཤོག་གི་རེ་ཞུ་དག་ངེས་པར་དུ་ ༢༠༢༠ ཕ ི་ཟླ་བཅུ་པའི་

ཚེས་ ༢༧ འག ང་མེད་འོས་བས ུ་ལྷན་ཁང་ལ་ས ྦྲག་རྟགས་དང་གློག་འཕྦྲིན། དེ་བཞིན་དྦྲྲྭ་

ཐོག་ནས་འབུལ་ལམ་བ ས་པའམ་མ ུར་འཕྦྲིན་གཏོང་ཟིན་པ་དགོས། ཁ ེད་ཀ ིས་ ༢༠༢༠ ཕ ི་

ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་ ༢ བར་དུ་ངོ་མེད་འོས་ཤོག་ཆེད་མི་ངོ་ཐོག་བསྐ ོད་དེ་

སྙན་ཞུ་ར  ག་ཆོག 

འོས་བས ུའི་ལྷན་ཁང་གིས་ངོ་མེད་འོས་ཤོག་དག་ཕ ི་ཟླ་དགུ་པའི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་

ས ྦྲག་གཏོང་བ ེད་ར  ུ་ཡིན་པ་བར ོད་སོང་། ཁ ེད་ཀ ིས་ nycabsentee.com/tracking 

སྟེང་བསྐ ོད་པའི་ཐོག་ནས་སོ་སོའི་ངོ་མེད་འོས་ཤོག་ཀ ི་གནས་བབ་ར ེས་འཚོལ་

བ ེད་ཐུབ། 

གལ་ཏེ་ངས་ཀ ིས་ཕ ི་ཟླ་དྦྲུག་པའི་སྔོན་འགྦྲོ་སྐབས་ས ྦྲག་ཡིག་ས ོ་ནས་འོས་ཤོག་

འཕེན་ཡོད་ན། ངས་ཀ ིས་ཕ ི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་ཆེད་འོས་ཤོག་ཞིག་རེ་ཞུ་བ ེད་དགོས་སམ། 

བ ེད་དགོས། ཁ ེད་ཉིད་དེ་སྔ་ཡུན་རིང་མི་ནུས་པའི་རང་བཞིན་འམ་ནད་མནར་རྐ ེན་

པས་ངོ་མེད་འོས་འཕེན་པའི་ཐོ་གཞུང་གཏན་འཇགས་སྟེང་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། ཁ ེད་ཀ ིས་

ཕ ི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་ཆེད་འོས་ཤོག་ཞིག་ཡང་བསྐ ར་རེ་ཞུ་བ ེད་དགོས། 

 

ངོ་མེད་འོས་ཤོག་དག་ག་དུས་ས ྦྲག་གཏོང་བ ེད་དམ། 

འོས་བས ུ་ལྷན་ཁང་གིས་ ༢༠༢༠ ཕ ི་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་ ༡༨ ནས་འགོ་འཛུགས་བ ེད་དེ་

ཤོག་ས ྦྲིལ་གཞི་རྟེན་ཐོགདེ་དག་རེ་ཞུ་བ ས་པའི་འོས་འཕེན་པ་དག་ལ་འོས་ཤོག་

ས ྦྲག་གཏོང་བ ེད་པ་ཡིན། ཁ ེད་ཀ ིས་ nycabsentee.com/tracking ཐོག་སོ་སོའི་ངོ་མེད་

འོས་ཤོག་ར ེས་འཚོལ་བ ེད་ཐུབ། 

https://nycabsentee.com/
https://vote.nyc/page/absentee-voting
https://vote.nyc/page/contact-us
https://nycabsentee.com/tracking
https://nycabsentee.com/tracking
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ངས་ཀ ིས་ངོ་མེད་འོས་ཤོག་ས ྦྲག་གཏོང་བ ེད་དགོས་སམ། ཡང་ན། ངས་དེ་ས་ཆ་གང་ཞིག་

ཏུ་འཇོག་དགོས་སམ། 

 

གལ་ཏེ་ཁ ེད་ཀ ིས་སོ་སོའི་ངོ་མེད་འོས་ཤོག་དེ་ས ྦྲག་ཡིག་ནང་མ་འཇོག་པ་ཡིན་ན། 

ཁ ེད་ལ་སོ་སོའི་ངོ་མེད་འོས་ཤོག་འཇོག་ཆེད་ཀ ི་གདམ་ག་གསུམ་ཡོད། “ངོ་མེད་འོས་

ཤོག” བླུགས་ས མ་དག་འཚོལ།: 

 

● ཕ ི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་ ༢༤ གཟའ་ས ེན་པ་དང་ཕ ི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་ ༡ 

གཟའ་ཉི་མ་དབར་ག ི་འོས་ཤོག་སྔ་པོ་འཕེན་སའི་ས་ཚིགས་གང་དུའང་ཡོད། 

 

● ཕ ི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་ ༣ གཟའ་མིག་དམར་སྔ་དྦྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༦ ནས་ཕ ི་དྦྲོ་

ཆུ་ཚོད་ ༩ བར་འོས་འདེམས་ཉིན་མོའི་འོས་བས ུ་ས་ཚིགས་གང་དུའང་ཡོད། 

 

● འོས་འདེམས་ཉིན་མོ་བར  ུད་ནས་NYCའོས་བས ུ་ལས་ཁུངས་གང་དུའང་ཡོད། 

 

ངའི་ངོ་མེད་འོས་ཤོག་ནང་ས ྦྲག་ཡིག་གཏོང་ར  ུའི་མཐའ་མའི་དུས་བཀག་ག་དུས་ཡིན་

ནམ། 

 

ངོ་མེད་འོས་ཤོག་དག་ངེས་པར་དུ་ཕ ི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་ ༣ ཉིན་ག ི་འོས་

འདེམས་ཉིན་མོའི་ཉིན་འམ་དེའི་གོང་གི་ས ྦྲག་རྟགས་ར  ག་པ་དགོས། ཁ ེད་ཀ ིས་

མཇུག་སྐ ེལ་ཟིན་པའི་འོས་ཤོག་དེ་གང་མག ོགས་གཏོང་བའི་ང་ཚོས་འོས་ས  ོར་ཞུ་

ཡི་ཡོད། དེས་ན། ཁ ེད་ཀ ི་འོས་ཤོག་ལ་ས ྦྲག་རྟགས་མ་རག་པ་དང་། གྦྲངས་ཐོ་འགོད་པར་

ཧ་ཅང་ར ེས་ལུས་ཐེབས་པ་དག་འཛེམ་ཆེད་ཡིན། འོས་འདེམས་ཉིན་མོ་ར ེས་མ་དེར་འོས་

བས ུ་ལྷན་ཁང་ལ་འབ ོར་བའི་ངོ་མེད་འོས་ཤོག་དག་ལ་ས ྦྲག་རྟགས་མེད་ནའང་གྦྲངས་ཐོ་

འགོད་པ་ཡིན། 

 

ངས་ཀ ིས་སོ་སོའི་ས ྦྲག་ཡིག་བཏང་བའི་ངོ་མེད་འོས་ཤོག་གི་གནས་བབ་ཇི་ལྟར་བ ེད་ནས་

ཞིབ་བཤེར་བ ེད་དགོས་སམ། 

 

nycabsentee.com/tracking ཐོག་ཁ ེད་ཀ ིས་ས ྦྲག་ཡིག་བཏང་བའི་ངོ་མེད་འོས་ཤོག་རེ་

ཞུ་ར ེས་འཚོལ་བ ། ཁ ེད་ཀ ིས་ངོ་མེད་འོས་ཤོག་ཆེད་སོ་སོའི་རེ་ཞུ་འབུལ་ལམ་

བ ས་པའི་ར ེས། འོས་བས ུ་ལྷན་ཁང་ལ་གཤམ་དག་བ ུང་ཡོད་མེད་གཏན་འཁེལ་བ ེད་པར་

ཁ ེད་ཀ ིས་དྦྲྲྭ་ཚིགས་བེད་ས  ོད་བ ེད་ཆོག: 

https://findmypollsite.vote.nyc/
https://vote.nyc/page/contact-us
https://vote.nyc/page/contact-us
https://nycabsentee.com/tracking
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1) འོས་བས ུ་ལྷན་ཁང་ལ་ཁ ེད་ཀ ི་ངོ་མེད་འོས་ཤོག་རེ་ཞུ་འབ ོར་ཡོད་མེད། 

2) འོས་བས ུ་ལྷན་ཁང་གིས་ཁ ེད་ཀ ི་ངོ་མེད་འོས་ཤོག་དེ་ཁ ེད་ལ་གཏོང་ཡོད་མེད། 

3) འོས་བས ུ་ལྷན་ཁང་གིས་ཁ ེད་ཀ ི་མཇུག་སྐ ེལ་ཟིན་པའི་ངོ་མེད་འོས་ཤོག་ཁས་

ལེན་བ ས་ཡོད་མེད་དམ། གལ་ཏེ་ཁ ེད་ཀ ིས་དེ་བཟོ་བཅོས་ར  ག་དགོས་ཡོད་མེད། 

 

 

ངས་ཀ ིས་ངོ་མེད་འོས་ཤོག་ཡིག་སྐོགས་སྟེང་ས ྦྲག་རྟགས་ས  ར་དགོས་སམ། 

 

ས  ར་དགོས། ཕ ི་ཟླ་དྦྲུག་པའི་སྔོན་འགྦྲོ་བཞིན་མིན་པར། ཁ ེད་ཀ ིས་སོ་སོའི་ངོ་

མེད་འོས་ཤོག་ལྷན་ཡོད་པའི་ཕ ིར་ལོག་ཡིག་སྐོགས་སྟེང་ངེས་པར་དུ་ས ྦྲག་རྟགས་

ས  ར་དགོས། 

 

ཕ ིར་ལོག་ཡིག་སྐོགས་དེ་ཡིག་སྐོགས་གཉིས་འཚུད་པའི་ཡིག་སྐོགས་ཆེ་བ་ཡིན། དེ་

ནི་ཁ ེད་ཀ ི་ངོ་མེད་འོས་ཤོག་ལྷན་ཡོང་བ་དང་དེའི་སྟེང་ཕ ིར་ལོག་ཁ་བ ང་དུ་

ཁ ེད་ཀ ི་ས་གནས་ར ོང་ཀ ི་འོས་བས ུའི་ལྷན་ཁང་གི་ཁ་བ ང་འཁོད་ཡོད་པ་དང་། 

“གཞུང་འབྦྲེལ་འོས་བས ུའི་ས ྦྲག་ཡིག” ཞེས་འཁོད་པའི་མཚོན་རྟགས་ཞིག་ཡོད། 

 

ཁ ེད་ཀ ིས་སོ་སོའི་འོས་ཤོག་དེ་འོས་ཤོག་སྔ་པོ་འཕེན་སའི་ས་ཚིགས་དང་འོས་

འདེམས་ཉིན་མོའི་ས་ཚིགས། ཡང་ན། འོས་བས ུ་ལས་ཁུངས་ཀ ི་ལྷན་ཚོགས་གང་དུའང་

བླུགས་ཆོགདེར་ས ྦྲག་གླ་ས ྦྲོད་དགོས་མེད།  

 

 

ངས་ཀ ིས་ངོ་མེད་ཤོག་བུའི་འོས་ཤོག་ཞིག་ཇི་ལྟར་འཕེན་དགོས་སམ། 

ཁ ེད་ལ་འོས་ཤོག་ཞིག་དང་། འོས་ཤོག་ཡིག་སྐོགས་ཆུང་བ། དེ་བཞིན་ཕ ིར་ལོག་ཡིག་

སྐོགས་ཆེ་བ་ཞིག་འབ ོར་བ་ཡིན། 

■ བཀའ་ཁ བ་དག་ར ེས་འབྦྲང་བ ེད་པའི་ས ོ་ནས་ལས་ཁུངས་རེ་རེ་ཆེད་ཁ ེད་ཀ ི་གདམ་

ག་དག་གི་ལྷན་འོས་ཤོག་རྟགས་ར  ག 

■ ཁ ེད་ཀ ིས་སོ་སོའི་འོས་ཤོག་རྟགས་ར  ག་པའི་ར ེས། དེ་ལྟེབ་ར ེག་ར  ག་སྟེ་

འོས་ཤོག་ཡིག་སྐོགས་ནང་འཇུག (འདི་ནི་ཁ ེད་ཀ ི་མིང་རྟགས་ཆེད་ས་མིག་ཡོད་

པའི་ཡིག་སྐོགས་ཆུང་བ་ཡིན།) 

■ འོས་ཤོག་གི་ཡིག་སྐོགས་ཕ ི་རོལ་དུ་བར ་སྟོན་བ ེད་ས་རུ་མིང་རྟགས་དང་ཚེས་

གྦྲངས་འགོད། 

■ འོས་ཤོག་ཡིག་སྐོགས་དེ་ཐེལ་ར ེ་ར  ག 

■ འོས་ཤོག་ཡིག་སྐོགས་དེ་ཕ ིར་ལོག་ཡིག་སྐོགས་ནང་འཇུག (འདི་ནི་ཕ ིར་ལོག་ཁ་

བ ང་ཐོག་ཁ ེད་ཀ ི་ར ོང་གི་འོས་བས ུ་ལྷན་ཁང་འཁོད་པ་དང་ “གཞུང་འབྦྲེལ་འོས་

བས ུའི་ས ྦྲག་ཡིག” མཚོན་རྟགས་ཡོད་པའི་ཡིག་སྐོགས་ཆེ་བ་ཡིན།) 

■ ཕ ིར་ལོག་ཡིག་སྐོགས་དེ་ཐེལ་ར ེ་ར  ག 
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■ ཕ ིར་ལོག་ཡིག་སྐོགས་སྟེང་ས ྦྲག་གླའི་ཐེལ་ཤོག་ཏག་ཏག་ས  ར། 

ངས་ཀ ིས་ལྟ་ས  ོད་རུང་བའི་ངོ་མེད་འོས་ཤོག་ཞིག་ཇི་ལྟར་འཕེན་དགོས་སམ། 

■ ལྟ་ས  ོད་རུང་བའི་ངོ་མེད་འོས་ཤོག་དེ་ཁ ེད་སྟེང་ས ྦྲག་གཏོང་ཟིན་པའི་ར ེས། 

འོས་ཤོག་ཕབ་ལེན་བ ། 

■ ལས་ཁུངས་རེ་རེ་ཆེད་ཁ ེད་ཀ ི་གདམ་ག་དག་གཞིར་བཟུང་ལྟ་ས  ོད་རུང་བའི་ངོ་

མེད་འོས་ཤོག་རྟགས་ར  ག་པར། བཀའ་ཁ བ་དག་ར ེས་འབྦྲང་བ ། 

■ ཁ ེད་ཀ ིས་སོ་སོའི་འོས་ཤོག་རྟགས་ར  ག་པའི་ར ེས། དེ་པར་བཤུས་བ ། 

■ ཁ ེད་ཀ ིས་པར་བཤུས་བ ས་པའི་ལྟ་ས  ོད་རུང་བའི་ངོ་མེད་འོས་ཤོག་ལྟེབ་ར ེག་

ར  ག་སྟེ་འོས་ཤོག་ཡིག་སྐོགས་ནང་འཇུག (ཡིག་སྐོགས་འདི་ལ་ཁ ེད་ཀ ི་མིང་

རྟགས་འགོད་ཆེད་ས་མིག་ཡོད།) 

■ འོས་ཤོག་ཡིག་སྐོགས་ཕ ི་རོལ་དུ་མིང་རྟགས་དང་ཚེས་གྦྲངས་འགོད། ཉེན་སྦྲུང་ཡིག་

སྐོགས་ཀ ི་ར  བ་ངོས་གང་དུའང་མིང་རྟགས་ར  ག་པ་དེ་ལྟ་ས  ོད་རུང་བའི་འོས་

ཤོག་དག་གི་ཆེད་ཁས་ལེན་རུང་བ་ཡིན།  

■ འོས་ཤོག་ཡིག་སྐོགས་དེ་ཐེལ་ར ེ་ར  ག 

■ འོས་ཤོག་ཡིག་སྐོགས་དེ་ཕ ིར་ལོག་ཡིག་སྐོགས་ནང་འཇུག (འདི་ནི་ཕ ིར་ལོག་ཁ་

བ ང་ཐོག་ཁ ེད་ཀ ི་ར ོང་གི་འོས་བས ུ་ལྷན་ཁང་འཁོད་པ་དང་ “གཞུང་འབྦྲེལ་འོས་

བས ུའི་ས ྦྲག་ཡིག” མཚོན་རྟགས་ཡོད་པའི་ཡིག་སྐོགས་ཆེ་བ་ཡིན།)  

■ ཕ ིར་ལོག་ཡིག་སྐོགས་དེ་ཐེལ་ར ེ་ར  གལྟ་ས  ོད་རུང་བའི་འོས་ཤོག་དག་གི་

ཆེད། ཕ ིར་ལོག་ཡིག་སྐོགས་ལ་ས ྦྲག་གླ་སྔོན་ནས་ས ྦྲོད་ཟིན་པ་ཡིན།  

གལ་ཏེ་ངས་ཀ ིས་འོས་འདེམས་ཉིན་མོར་འོས་ཤོག་འཕེན་འདོད་ན། ངས་ཇི་ལྟར་བ ེད་ནས་

འོས་འཕེན་དགོས་སམ།  

 

གལ་ཏེ་ཁ ེད་རང་དེབ་སྐ ེལ་ཟིན་པའི་འོས་འཕེན་པ་ཡིན་ན། འོས་འདེམས་ཉིན་མོར་

ཁ ེད་ཀ ིས་སོ་སོའི་འོས་བས ུའི་ས་ཚིགས་སུ་སྔ་དྦྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༦ ནས་ཕ ི་དྦྲོ་ཆུ་

ཚོད་ ༩ བར་བསྐ ོད་དེ་སོ་སའི་འོས་ཤོག་འཕེན།  ཁ ེད་ཀ ིས་སོ་སོའི་འོས་བས ུའི་ས་

ཚིགས་ཞིབ་བཤེར་བ ེད་པའི་ངེས་བརྟན་བ ། 

 

འོས་འདེམས་ཉིན་མོར་ངས་གང་དུ་དང་ག་དུས་འོས་ཤོག་འཕེན་ཐུབ་བམ། 

 

འདིར་ཁ ེད་ཀ ིས་སོ་སོའི་འོས་འདེམས་ཉིན་མོའི་འོས་བས ུའི་ས་ཚིགས་འཚོལ་ཐུབ། 

འོས་བས ུའི་ས་ཚིགས་དག་སྔ་དྦྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༦:༠༠ ནས་ཕ ི་དྦྲོའི་ ༩:༠༠ བར་ས ོ་ཕ ེ་བ་

ཡིན།  གལ་ཏེ་ཁ ེད་རང་ནིའུ་ཡོག་གྦྲོང་ཁ ེར་ནང་ས ོད་ཀ ི་ཡོད་པ་དང་། དུས་ཚོད་

སྔ་རོལ་ནས་སོ་སོའི་འོས་ཤོག་བལྟ་འདོད་ན། findmypollsite.vote.nyc སྟེང་བསྐ ོད།   

 

གལ་ཏེ་ངས་ཀ ིས་ངོ་མེད་འོས་ཤོག་ཞིག་རེ་ཞུ་བ ས་ཡོད་ནའང་། མི་ངོ་ཐོག་བསྐ ོད་

ནས་འོས་ཤོག་འཕེན་ཆོག་གམ།  

https://voterlookup.elections.ny.gov/
https://voterlookup.elections.ny.gov/
https://voterlookup.elections.ny.gov/
https://findmypollsite.vote.nyc/
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འཕེན་ཆོག འོས་འཕེན་པ་ཡིས་ངོ་མེད་འོས་ཤོག་ནང་རེ་ཞུ་བ ས་པའམ་ས ྦྲག་ཡིག་གཏོང་

ཡོད་ནའང་། ནིའུ་ཡོག་ཁྦྲིམས་ལུགས་ཀ ིས་འོས་འཕེན་པ་ཞིག་ལ་མི་ངོ་ཐོག་བསྐ ོད་

དེ་འོས་འཕེན་ཆོག་གི་ཡོད། (སོ་སོའི་ཐོབ་སྐལ་འོས་བས ུའི་ས་ཚིགས་སུ།) འདི་ནི་

གང་ལགས་ཞེ་ན་ངོ་མེད་འོས་ཤོག་གང་ཡང་མ་གྦྲངས་ཁོངས་མ་གཏོགས་གོང་། འོས་མི་དང་

སྦྲིད་དོན་ཚོགས་པ། དེ་བཞིན་ད་ཡོད་གསར་འགོད་ཀ ི་ངོ་ཚབ་དག་གི་འདུས་པའི་ར  ུད་

རིམ་ཕ ི་གསལ་ནང་གསལ་ནང་ CBOE ལས་བ ེད་ཀ ི་ཕ ོགས་གཏོགས་ཉིས་ཅན་ག ིས་འོས་

ཤོག་གིས་ NYS འོས་བས ུའི་ཁྦྲིམས་ལུགས་ཀ ི་དགོས་མཁོ་དག་ལ ན་ག ི་ཡོད་མེད་གཏན་

འབེབ་བ ེད་པ་ཡིན། ཁོང་དག་གིས་ཐོག་མར་མི་དེ་ཡིས་མི་ངོ་ཐོག་བསྐ ོད་ནས་འོས་

ཤོག་འཕེན་ཡོད་མེད་ཞིབ་བཤེར་བ ེད་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་བ ེད་ཡོད་ན། ངོ་མེད་

འོས་ཤོག་དེ་ཟུར་དུ་འཇོག་སྟེ་གྦྲངས་ཁོངས་སུ་མི་བར ི་བ་ཡིན། 

 

ངས་ཀ ིས་ངོ་ས ྦྲོད་མིང་བ ང་འཁ ེར་དགོས་སམ། 

 

གནས་སྟངས་གཅིག་ཁོ་ནའི་ནང་མ་གཏོགས།  ནིའུ་ཡོག་ནང་འོས་བས ུ་བ ེད་སྐབས་འོས་

འཕེན་པ་དག་གིས་ངོ་ས ྦྲོད་མིང་བ ང་སྟོན་དགོས་མེད།  གལ་ཏེ་ཁ ེད་རང་ཐེངས་དང་

པོ་འོས་ཤོག་འཕེན་ག ི་ཡོད་པ་དང་། ཁ ེད་ཀ ིས་མི་ངོ་ཐོག་བསྐ ོད་ནས་འོས་ཤོག་

འཕེན་པའི་ཐོ་འགོད་བ ེད་མེད་ན། (དེ་ནི། ཁ ེད་ཀ ིས་དྦྲྲྭ་ཐོག་གམ་ས ྦྲག་ཡིག་

བར  ུད་ནས་ཐོ་འགོད་བ ས་ཡོད་ན།) ཁ ེད་རང་ཐེངས་དང་པོ་འོས་འཕེན་བ ེད་སྐབས་ཁོ་

ན།ཁ ེད་ལ་ངོ་ས ྦྲོད་མིང་བ ང་སྟོན་དགོས་པ་བར ོད་སྦྲིད་པ་ཡིན།  ཁ ེད་ཀ ིས་གཤམ་

དག་ངོ་ས ྦྲོད་མིང་བ ང་ཚུལ་དུ་བེད་ས  ོད་བ ེད་ཆོག: ཁ་ལོ་བའི་ཁྦྲིམས་མཐུན་ལག་

འཁ ེར་འམ་གཞན་གཞུང་ནས་འགྦྲེམ་ས ེལ་བ ས་པའི་ངོ་ས ྦྲོད་མིང་བ ང་བ ང་བུ་དག དེ་

བཞིན་ད་ལྟའི་བེད་ས  ོད་ཐོབ་འཛིན། དངུལ་ཁང་བས ྦྲགས་གཏམ། རིན་ས ྦྲོད་ཅེགགཞུང་

ཅེག་གམ་ཁ ེད་ཀ ི་མིང་དང་ཁ་བ ང་སྟོན་པའི་གཞུང་གི་ཡིག་ཆ་གཞན་དག 

 

གལ་ཏེ་ངས་ཀ ིས་མི་ངོ་ཐོག་བསྐ ོད་ནས་འོས་ཤོག་འཕེན་འདོད་པ་དང་། ཡིན་ནའང་ཤོག་

བུའི་འོས་ཤོག་མཇུག་སྐ ེལ་བ ེད་པར་ས  ུ་གུ་བེད་ས  ོད་བ ེད་མི་ཆོག་ན། ང་ལ་

གདམ་ག་གཞན་ཡོད་དམ། 

 

ཡོད། ཁ ེད་ལ་རོགས་པ་བ ེད་པར་ཁ ེད་ཀ ིས་མི་གཞན་ཞིག་འཁྦྲིད་ཆོག ཁ ེད་ཀ ིས་

འོས་བས ུའི་ལས་མི་ནས་རོགས་པ་རེ་སྐུལ་ཞུ་ཆོག ཡང་ན། ཁ ེད་ཀ ིས་འོས་བས ུའི་ས་

ཚིགས་སུ་སོ་སོའི་འོས་ཤོག་རྟགས་ར  ག་པར། ཁ ེད་ཀ ིས་འོས་ཤོག་རྟགས་ར  ག་པའི་

ས ྦྲིག་ཆས་ (“BMD”) བེད་ས  ོད་བ ེད་ཆོག གང་ལྟར་ཡང་། ཁ ེད་ལ་རོགས་པ་བ ེད་མཁན་

དེ་ཁ ེད་ཀ ི་ལས་བ ེད་དམ་ཁ ེད་ཀ ི་སྐ ིད་ས ུག་འཐུས་མི་ཡིན་མི་ཆོག  
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འོས་ཤོག་རྟགས་ར  ག་པའི་ས ྦྲིག་ཆས་ཞེས་པ་གང་ཡིན་ནམ། 

 

འོས་ཤོག་རྟགས་ར  ག་པའི་ས ྦྲིག་ཆས་ནི་ཁ ེད་ཀ ི་ཤོག་བུའི་འོས་ཤོག་རྟགས་ར  ག་

པའི་རོགས་པ་བ ེད་པ་དང་། འོས་འཕེན་པ་ལ་སོ་སོའི་འོས་བས ུའི་ས་ཚིགས་སུ་གསང་

ར  ་དང་ལྟ་ས  ོད་མཁོ་ས ྦྲོད་བ ེད་ཆེད་འཆར་འགོད་བ ས་པ་ཡིན། དེ་ལ་ BMD ཡང་

གྦྲགས་པ་ཡིན། 

 

ངས་ཀ ིས་འོས་ཤོག་རྟགས་ར  ག་པའི་ས ྦྲིག་ཆས་བེད་ས  ོད་བ ེད་ཆོག་གམ། 

 

འཕེན་ཆོག མི་ནུས་པའི་རང་བཞིན་ཡོད་པ་འཚུད་པའི་འོས་འཕེན་པ་ཆ་ཚང་གིས་སོ་སོའི་

འོས་ཤོག་རྟགས་ར  ག་པར། འོས་ཤོག་རྟགས་ར  ག་པའི་ས ྦྲིག་ཆས་བེད་ས  ོད་བ ེད་

པའི་བདག་དབང་ཡོད། BMD ནི་ཤོག་བུའི་འོས་ཤོག་ཁོ་ན་རྟགས་ར  ག་པར་བེད་ས  ོད་

བ ེད་པ་ཡིན། ཁ ེད་ཀ ིས་སོ་སོའི་འོས་ཤོག་འཕེན་པར་ཁ ེད་ཀ ིས་གྦྲངས་བཤེར་

ས ྦྲིག་ཆས་ནང་རྟགས་ར  ག་པའི་འོས་ཤོག་དེ་འཚག་སེལ་བ ེད་དགོས། འོས་བས ུའི་ས་

ཚིགས་ལས་མི་ར མས་ཀ ིས་འོས་འཕེན་པ་དག་ལ་ BMD བེད་ས  ོད་བ ེད་པའི་རོགས་པ་

བ ེད་ཐུབ།   

 

གནས་ཚུལ་འཕར་མ། 

གལ་ཏེ་ང་ལ་དྦྲི་བ་ད་དུང་ཡོད་ན་གང་བ ེད་དགོས་སམ། 

 

ཁ ེད་ཀ ིས་སོ་སོའི་འོས་གྦྲངས་དེ་བར ིས་པའི་ངེས་བརྟན་བ ེད་འདོད་པ། འདིར་ལན་

འདེབས་བ ེད་མེད་པའི་གལ་ཏེ་ཁ ེད་ལ་སོ་སོའི་འོས་ཤོག་སྐོར་ག ི་དྦྲི་བའམ་སེམས་

འཁུར་གང་ཡང་ཡོད་རུང་། རོགས་རམ་ཆེད་ཚོགས་པ་འདི་དག་སྟེང་བསྐ ོད། 

 

ནིའུ་ཡོག་གྦྲོང་ཁ ེར་ག ི་འོས་བས ུའི་ལྷན་ཁང་། 

https://www.vote.nyc/ 

866-VOTE-NYC 

ནིའུ་ཡོག་མངའ་ས ེའི་འོས་བས ུའི་ལྷན་ཁང་།: https://www.elections.ny.gov/ 

བུད་མེད་འོས་འཕེན་པའི་འོས་བས ུའི་མཐུན་ཚོགས།: 411 https://www.vote411.org/ 

NYC འོས་བས ུ་དག: www.voting.nyc 

https://www.youtube.com/watch?v=eVZqG29dVBw&t=47s
https://www.vote.nyc/
https://www.elections.ny.gov/
https://www.vote411.org/
http://www.voting.nyc/
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མི་ནུས་པའི་རང་བཞིན་བདག་དབང་། ནིའུ་ཡོག: https://www.drny.org 

 

 

 


