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MINNEAPOLIS

Ngày Bầu cử Minneapolis:

Thành phố của Quý vị.

Ngày 5 tháng Mười một năm 2013

Chế độ bầu cử thay thế là gì?

Phiếu bầu của Quý vị.
Ngày 5 tháng Mười một

Các cử tri Minneapolis sẽ sử dụng chế độ bầu cử thay thế vào mùa thu này
để bầu một thị trưởng và các thành viên Hội đồng Thành phố, Ủy ban Tài

Chế độ bầu cử thay thế cho phép quý
vị xếp hạng lên đến ba ứng viên cho
mỗi vị trí thành phố. Vì Minneapolis sử
dụng chế độ bầu cử thay thế nên không
có vòng bầu cử sơ bộ. Vòng bầu cử sơ
bộ và tổng tuyển cử được kết hợp thành
một cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng
Mười một năm 2013.

chính và Thuế vụ, và Ủy ban Công viên và Giải trí. Điều này có nghĩa là Cách bầu cử?
quý vị sẽ có thể xếp hạng lên đến ba ứng viên cho một vị trí.
Minneapolis North P-01
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HENNEPIN COUNTY, MN

MOCK ELECTION

OFFICIAL BALLOT

Đây làELECTION
cách xếp hạng
sự lựa chọn của
quý vị trên lá______________
phiếu:
CITY MOCK
BALLOT
______________
Judge

CHOICE
Thực hiện lựa chọn RANKED Thực
hiện lựaVOTING
Thực hiện lựa chọn
INSTRUCTIONS
TO
VOTERS:
thứ nhất của quý vị
chọn thứ THE
hai của
thứ ba của quý vị
Rank up to 3 different candidates for each office.
trong cột này Vote from
quý
vị
trong
cột
left to right in each office in order of your preference. trong cột này
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q

Completely fill in the oval next to your choice, like this:
CANDIDATE NAME

q

CITY OFFICES

MAYOR
1ST CHOICE MAYOR
Mark your first choice candidate below. One to be elected.

1st Choice

1

q

Rank your first, second and third choice candidates in the columns below. One to be elected.
CITY OFFICES

40

Judge

2ND CHOICE MAYOR
M ark your second choice candidate below. One to be elected

2

2nd Choice, if any
Must be DIFFERENT
from your 1st choice

3RD CHOICE M AYOR
Mark your third choice candidate below. One to be elected.

3

3rd Choice, if any
Must be DIFFERENT
from your 1st and 2nd choices
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Select One
THEODORE WIRTH PARK

Select One
THEODORE WIRTH PARK

Select One
THEODORE WIRTH PARK
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MINNEHAHA PARK & FALLS

MINNEHAHA PARK & FALLS

MINNEHAHA PARK & FALLS

41

Parks Party

Parks Party

Parks United

NORTH MISSISSIPPI PARK

Parks United

NORTH MISSISSIPPI PARK

Parks Party

NORTH MISSISSIPPI PARK

Parks Party

CHAIN OF LAKES

Parks Party

CHAIN OF LAKES

Parks United

CHAIN OF LAKES

Parks United

DOWNTOWN RIVERFRONT

Parks United

DOWNTOWN RIVERFRONT

Parks Party

DOWNTOWN RIVERFRONT

Parks Party

Write-in, if any
51

Parks Party

Parks United

Parks Party

Write-in, if any

COUNCIL MEMBER
WARD NORTH

Write-in, if any

CITY OFFICES

Rank your first, second and third choice candidates in the columns below. One to be elected.

1ST CHOICE COUNCIL MEMBER WARD NORTH
Mark your first choice candidate below. One to be elected

1st Choice

1

Select One
BRYN MAWR PARK FIELDS

Kickers Unite Party

CREEKVIEW PARK FIELDS
Four Bases Party

HARRISON PARK FIELDS
Kickers Unite Party

FOLWELL PARK FIELDS
Kickers Unite Party

VICTORY PARK FIELDS
Four Bases Party

Write-in, if any

2ND CHOICE COUNCIL MEMBER WARD NORTH
M ark your second choice candidate below. One to be elected

2

2nd Choice, if any
Must be DIFFERENT
from your 1st choice
Select One
BRYN MAWR PARK FIELDS

3RD CHOICE COUNCIL MEM BER WARD NORTH
Mark your third choice candidate below. One to be elected

3

3rd Choice, if any
Must be DIFFERENT
from your 1st and 2nd choices
Select One
BRYN MAWR PARK FIELDS

Để tìm hiểu thêm, vào trang vote.minneapolismn.gov.
Kickers Unite Party

Kickers Unite Party

Four Bases Party

Four Bases Party

CREEKVIEW PARK FIELDS
HARRISON PARK FIELDS
Kickers Unite Party

FOLWELL PARK FIELDS
Kickers Unite Party

VICTORY PARK FIELDS
Four Bases Party

Write-in, if any

CREEKVIEW PARK FIELDS
HARRISON PARK FIELDS
Kickers Unite Party

FOLWELL PARK FIELDS
Kickers Unite Party

VICTORY PARK FIELDS
Four Bases Party

Write-in, if any

Cũng giống như bất kỳ năm bầu cử nào
khác, quý vị sẽ bỏ phiếu bằng cách tô vào
hình bầu dục trên một lá phiếu. Nhưng
trong năm 2013, thay vì đánh dấu một ứng
viên trong mỗi cuộc chạy đua cho một vị
trí, quý vị sẽ có thể xếp hạng lên đến ba
ứng viên.
Mỗi lá phiếu sẽ có ba cột. Đối với mỗi vị
trí, đánh dấu lá phiếu của quý vị từ trái
sang phải, đánh dấu lựa chọn thứ nhất
của quý vị trong cột đầu tiên. Nếu quý vị
muốn xếp hạng lựa chọn thứ hai và thứ ba
khác nhau, đánh dấu chúng trong các cột
thứ hai và thứ ba. Trong mỗi cuộc chạy
đua cho một vị trí, quý vị chỉ có thể đánh
dấu một ứng viên trong mỗi cột.
Nếu quý vị mắc sai lầm khi đánh dấu lá
phiếu của mình, chỉ cần xin một nhân
viên bầu cử cho một lá phiếu mới.

Cách kiểm phiếu bầu?
Trong đêm bầu cử, phiếu bầu lựa chọn
thứ nhất cho tất cả các ứng viên được
kiểm. Nếu một ứng viên nhận được đủ
phiếu bầu để chiến thắng thì người đó đắc
cử. Ví dụ, trong cuộc chạy đua cho chức
thị trưởng, một ứng viên cần hơn một nửa
tổng số phiếu bầu để chiến thắng.
Nếu không ứng viên nào nhận được đủ số
phiếu bầu để chiến thắng, quá trình kiểm
phiếu bắt đầu để loại bỏ các ứng viên ít
phiếu bầu nhất, và đó là khi phiếu bầu lựa
chọn thứ hai và thứ ba được kiểm. Việc
này tiếp tục cho đến khi một ứng viên có
đủ phiếu bầu để được tuyên bố là người
chiến thắng.

