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MAKE YOUR PLAN TO VOTE

ORVOTE BY MAIL VOTE IN-PERSON

Return your completed ballot

Find your polling location

Choose your voter ID

制定您的投票計劃

郵寄投票
ডাক মাধ্যমে ভোট দিন

亲自投票
 স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে ভোট দিন

在2022 年 11 月 4 日之前申請選票
এই তারিখের মধ্যে ব্যালটের জন্য আবেদন করুন: 
১১/৪/২০২২

Apply for your ballot by Friday, November 4, 2022

寄回填好的選票
পূরণ করা ব্যালট ফেরত পাঠান

ভোট দেওয়ার পরিকল্পনা করুন!

Drop off your ballot in-person by Tuesday, 
November 8, 2022
親自親達的選票：必須在2022年11月8日投
票結束前親達
এই তারিখের মধ্যে নিজে ড্রপ বক্সে ব্যালট দিন: 
১১/৮/২০২২

১১/৮/২০২২ তারিখের মধ্যে ডাক মাধ্যমে 
পাঠানো ব্যালট পৌছুতে হবে

Mail-in ballots must be received by 
Tuesday, November 8, 2022
郵寄選票必須在 2022 年 11 月 8 日之前收到

আপনার পূরণ করা ব্যালট ট্র্যাক করুন

Track your completed ballot
追踪你完成的選票

mi.gov/vote

From Thursday, September 29 until Monday, 
November 7, vote early in-person at your City 
Clerk’s office.
從 2022 年 9 月 29 日到 2022 年 11 月 7 日，提前
親自到您的市事務辦公室投票。
৯/২৯/২০২২ থেকে ১১/৭/২০২২ এর মধ্যে, আপনার 
স্থানীয় ক্লার্কের অফিসে, আপনি স্বশরীরে 
আগাম ভোট দিতে পারেন।

নির্বাচনের তারিখ ১১/৮/২০২২। সকাল ৭:00 থেকে 
রাত ৮:00 পর্যন্ত ভোটকেন্দ্র খোলা থাকবে।

Election day is November 8, 2022. 
Polls are open from 7AM to 8PM.
選舉日是 2022 年 11 月 8 日
投票站的時間從 早上7点 開到晚上8点。

尋找您的投票站
আপনার ভোটকেন্দ্রর অবস্থান 
জেনে নিন

ভোভাটার আইিড ভোবেছ িনন
選擇您的身份證 apiavote.org/mi

http://mi.gov/vote
http://apiavote.org/mi


VOTER ID RULES

LEARN

VERIFY YOUR REGISTRATION

Check your voter registration status and help family and 
friends get registered by Tuesday, November 8, 2022!

選民身份證規定
ভোটার আইডির নিয়ম বিধি

A valid ID must be presented when voting in person such as a driver’s 
license or state ID. For those voting for the first time by mail, a form of 
ID is also needed. For a full list of valid ID options:

親自投票時必須出示有效身份證件，例如駕駛執照或州身份證。對於那些第一次通
過郵件或親自投票的人，必須要一份身份證件。有關有效 ID 選項的完整列表:
স্বশরীরে ভোট দেওয়ার জন্য আপনাকে বৈধ আইডি দেখাতে হবে যেমন ড্রাইভার 
লাইসেন্স বা স্টেট আইডি। যারা প্রথমবারের মত ডাক যোগে ভোট দিচ্ছেন, তাদের 
জন্যেও আইডির প্রয়োজন আছে। বৈধ আইডির পূর্ণ তালিকা:

apiavote.org/mi

Due to redistricting, your candidates and polling places 
may have changed. Learn more about the candidates, 
ballot initiatives, and how the Census may have 
changed who is on your ballot and where you vote: 

由於重劃選區，您的候選人和投票地點可能已經改
變。詳細了解候選人、投票倡議以及人口普查可能改
變了您投票的對象和地點： 

রিডিস্ট্রিকটিং এর কারণে আপনার প্রার্থীরা এবং 
ভোটকেন্দ্রের স্থান হয়ত পাল্টে গেছে। প্রার্থীদের 
সম্পর্কে, ব্যালট উদ্যোগসমূহ, এবং আদমশুমারির 
কারণে কাকে বা কোথায় ভোট দেবেন তা হয়ত পাল্টে 
গেছে। এ সম্পর্কে আরও জেনে নিন এখানে: 

學習
জেনন িনন

vote411.org

檢查您的選民登記狀況並幫助家人和朋友在2022 
年 11 月 8 日前登記!
আপনার ভোটার নিবন্ধনের স্ট্যাটাস যাচাই করুন 
এবং ১১/৮/২০২২ তারিখের মধ্যে পরিবার ও বন্ধু-
দের নিবন্ধন করতে সাহায্য করুন!

apiavote.org/register

আপনার জভাটার িনবন্ধন যাচাই করুন
檢查您的選民登記

http://apiavote.org/mi
http://vote411.org
http://apiavote.org/register


VOTER HOTLINE

Call us for voter assistance or questions about voting!
Bilingual assistance is available in English, Mandarin, 
Cantonese, Korean, Vietnamese, Bengali, Urdu, Hindi, and 
Tagalog. Remember, you have the right to bring an interpreter 
with you to the polls, as long as they are not your employer or 
your union representative.

Vote today for real healthcare access, climate solutions, a strong economy, and safety for our communities.

1-888-API-VOTE
(1-888-274-8683)

選民熱線
ভোটার হটলাইন

請致電我們尋求選民幫助或有關投票的問題。提供英語、
普通話、粵語、韓語、越南語、孟加拉語、烏爾都語、印地語
和他加祿語的雙語幫助。請記住，您有權攜帶口譯員前往
投票站，只要不是您的雇主或工會代表。
ভোটার সহায়তা  বা ভোটদান সম্পর্কন প্রশ্ন থাকলন আমাদনর 
কল করুন। ইংরনেী, ম্যান্ডনরিন, ক্যান্টোনিে, কোরিয়ান, 
ভিয়নতনামী, বাংলা, উর্দু, হিন্দী, এবং  টাগালগ ভাষায় দ্বিভাষিক 
সহায়তা পনতন পারনন। মনন রাখবনন, ভোট কনন্দ্রন আপনার 
সাথন একেন দোভাষীকন নিয়ন যাওয়ার অধিকার আপনার  
আছন। অবশ্য তিনি আপনার নিয়োগকর্তা বা আপনার শ্রমিক 
ইউনিয়ননর কোনো প্রতিনিধি হতন পারবনন না।

今天為了我們支持真正的醫療保健、氣候解決方案、強勁的經濟和安全的社區投票!
প্রকৃত স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া, জলবায়ু সমাধান, বলিষ্ঠ অর্থনীতি, এবং আমাদের কমিউনিটিগুলোর নিরাপত্তার জন্য আজই ভোট দিন
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