
Vote Safe Video Script 
 
 
Hey NYC Voters, 
There are 3 ways you can vote and stay safe this election including voting by absentee ballot,  
Voting early starting October 24th through November 1st, and on Election day November 3rd. 
If you decide to vote in-person, the following safety measures are in place to keep voters and poll 
workers safe: 

• Floor markers to help maintain social distancing 

• Antiviral wipes available to use as needed 

• pen for voters to check in and mark their ballot 

• Voting machines cleaned and sanitized regularly  
 

• Poll workers are required to wear BOE-provided masks  

• Masks will also be available to voters who need one 

• All Early Voting sites will be professionally sanitized at the end of each day 
 
To keep you and others safe, remember: 

িনেজেক এবং অনয্ানয্েদর িনরাপেদ রাখার জনয্, মেন রাখেবন:   

• You do not need to wait in line to drop off your absentee ballot  

• Bring your Fast Pass for contactless check-in  

• Maintain six feet from other voters and poll workers 

• Wear a mask 
…and we’ll take care of the rest. 

 
VOTE SAFE NYC 

[last frame:] 

Go to FindMyPollSite.Vote.NYC  

Find your assigned Early Voting location or Election Day site and hours 

 

 

 



 

 

Vote Safe Video Script 

হয্ােলা িনউ ইয়কর্ িসিটর েভাটার   

এই িনবর্াচেন আপিন অয্াবেসি� বয্ালট মাধয্ম সহ েমাট িতনিট উপায় অবলম্বন কের িনরাপেদ েথেক েভাট িদেত পারেবন, অিগৰ্ম 

েভাট গৰ্হণ করা হেব ২৪ অে�াবর েথেক ১ নেভম্বর পযর্�, এবং ৩ নেভম্বর হে� িনবর্াচেনর িদন।    

যিদ স্বয়ং উপি�ত হেয় েভাট েদয়ার িস�া� িনেয় থােকন, েভাটার এবং িনবর্াচন কমর্ীেদর সুরক্ষার জনয্ িন� িলিখত 

বয্ব�াগুেলা গৰ্হণ করা হেয়েছ।   

• সামািজক দূরত্ব বজায় রাখেত সহায়তা করার জনয্ মািটেত মাকর্ার বসােনা হেয়েছ 

• পৰ্েয়াজেন বয্বহার করার জনয্ অয্াি�-ভাইরাল ওয়াইপস সরবরাহ করা হেব  

• েচক ইন এবং বয্ালেট েভাট েদয়ার জনয্ পৰ্েতয্ক েভাটারেক আলাদা কের কলম েদয়া হেব 

• েভািটং েমিশনগুেলা িনয়িমত পির�ার এবং জীবাণুমু� করা হেব   

 

• িনবর্াচন কমর্ীেদর েবাডর্ অব ইেলকশনস েথেক সরবরাহ করা েফস মা� বয্বহার করেত হেব 

• পৰ্েয়াজেন েভাটারেদর জনয্ মা� সরবরাহ করা হেব   

• অিগৰ্ম েভাটদােনর সকল েভাটেক� পৰ্েতয্ক িদন েশেষ েপশাদািরেত্বর সােথ জীবাণুমু� করা হেব  

 

িনেজেক এবং অনয্ানয্েদর িনরাপেদ রাখার জনয্, মেন রাখেবন:   

• অয্াবেসি� বয্ালট জমা েদয়ার জনয্ আপনােক লাইেন দাঁিড়েয় অেপক্ষা করেত হেব না  

• সং�শর্-হীন েচক ইন করার জনয্ আপনার ফা� পাসিট সােথ কের িনেয় আসুন 

• অনয্ানয্ েভাটার এবং িনবর্াচন কমর্ীেদর েথেক িনরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন  

• মুেখ মা� পরুন  

          ……বািকটা আমােদর উপর েছেড় িদন    

িনউ ইয়কর্ শহের িনরাপেদ েভাট িদন  
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FindMyPollSite.Vote.NYC বয্বহার কের   

আপনার জনয্ িনধর্ািরত অিগৰ্ম েভােটর অথবা িনবর্াচেনর িদেনর েভাটেক� খুঁেজ িনন এবং সময়সূচী জানুন 

 


