Co znajdzie się na
karcie do głosowania
w listopadowych wyborach?
W dniu 2 listopada mieszkańcy Nowego
Jorku zagłosują w ważnych wyborach
powszechnych w całym mieście. Wybory
zadecydują o wynikach dotyczących
następujących urzędów i kwestii:
•

Burmistrz

•

Rzecznik publiczny

•

Rewizor

•

Prezydent dzielnicy

•

Rada Miasta

•

Prokurator okręgowy
(Manhattan i Brooklyn)

•

Sąd Najwyższy stanu Nowy Jork

•

Sąd cywilny

•

Sąd ds. spadkowych
i opiekuńczych (Brooklyn)

•

Propozycja głosowania

Te kluczowe stanowiska rządowe
będą miały wpływ na nasze
codzienne życie i zdecydują
o procedurze podejmowania spraw,
które mają największe znaczenie
dla nowojorczyków, w tym takich
jak mieszkalnictwo, edukacja,
miejsca pracy, wydawanie środków
z budżetu przez miasto oraz
bezpieczeństwo publiczne.

Złóż wniosek o kartę do
głosowania korespondencyjnego
do 18 października
Wcześniejsze głosowanie:
23–31 października
Dzień Wyborów: 2 listopada

Czym jest referendum?
•

Referendum to prawo, kwestia lub pytanie, które
pojawia się na ogólnokrajowej lub lokalnej karcie do
głosowania i o którym mają zadecydować wyborcy
w danej jurysdykcji. Większość pytań i projektów
dotyczy zatwierdzania ustaw.

•

W tegorocznych wyborach powszechnych mieszkańcy
Nowego Jorku będą głosować w zakresie pięciu
ogólnostanowych projektów na odwrocie
karty wyborczej. W ramach tych pięciu projektów
mieszkańcy Nowego Jorku mają zdecydować o
kwestiach dotyczących podziału na okręgi wyborcze,
wyborów, ochrony środowiska i sądownictwa.

•

W głosowaniu należy wybrać opcję
TAK lub NIE.

omnij
Nie zap
karty do
obrócić
nia!
głosowa

Referendum nr 1:
Poprawka dotycząca zmian
w ponownym podziale na
okręgi wyborcze
•

Wymóg, aby osoby przebywające w więzieniach były
liczone w miejscu ich ostatniego zamieszkania, do
celów ponownego podziału na okręgi wyborcze – tam,
gdzie mieszkały, zanim zostały osadzone.

•

Wymóg, aby władze stanowe liczyły wszystkich
mieszkańców, w tym osoby, które są mieszkańcami,
ale nie obywatelami, jeśli federalny spis ich nie objął.

•

Ograniczenie liczby senatorów stanowych do 63 osób.

•

Przyspieszenie harmonogramu ponownego podziału
na okręgi wyborcze.

•

Zmiana progów wyborczych w przypadku, gdy jedna
partia polityczna kontroluje obie izby ustawodawcze.

Referendum nr 2: Poprawka dotycząca praw środowiskowych
•

Jeśli większość wyborców zagłosuje na „tak”, doda ona prawo do czystej wody, czystego powietrza
i zdrowego środowiska do Karty praw Konstytucji Nowego Jorku.

•

Umożliwi to nowojorczykom podejmowanie działań prawnych na rzecz czystego środowiska, jeśli
rząd nie uwzględni tego w ramach swojej polityki.

Referendum nr 3: Umożliwienie rejestracji
wyborców w dniu wyborów
•

Prawo stanu Nowy Jork wymaga obecnie, aby osoba zarejestrowała się do głosowania na co najmniej
25 dni przed wyborami, a Konstytucja wymaga rejestracji na 10 dni przed wyborami. Jeżeli ten projekt
wyborczy zostanie przyjęty, umożliwi on władzom ustawodawczym stanu zezwolenie na rejestrację
wyborców w dniu wyborów.

•

Obecnie 20 innych stanów oraz D.C. zezwalają na rejestrację wyborców w dniu wyborów.

Dzień Wyborów: 2
listopada

Referendum nr 4: Poprawka dopuszczająca
głosowanie korespondencyjne dla każdego
•

Obecnie Konstytucja Nowego Jorku wymaga, aby wyborcy, którzy są nieobecni w swoim
okręgu, chorzy lub niepełnosprawni fizycznie, głosowali za pomocą karty do głosowania
korespondencyjnego.

•

Projekt ten wyeliminowałby powyższy wymóg i mógłby doprowadzić do wprowadzenia
przez stan głosowania, które pozwoliłoby każdemu zarejestrowanemu wyborcy na
złożenie wniosku o kartę do głosowania korespondencyjnego i oddanie głosu.

•

Nowy Jork jest jednym z 16 stanów, które nadal wymagają od wyborców
usprawiedliwienia, aby głosować korespondencyjnie.

Wcześniejsze głosowanie:
23–31 października

Referendum nr 5: Jurysdykcja sądu cywilnego
w Nowym Jorku
•

Jeśli większość wyborców zagłosuje na „tak”, projekt ten wprowadzi poprawkę do
Konstytucji Nowego Jorku w celu ZWIĘKSZENIA jurysdykcji Sądu Cywilnego miasta Nowy
Jork w sprawach dotyczących roszczeń odszkodowawczych z 25 000 USD lub mniej do
50 000 USD.

•

W chwili obecnej Sąd Cywilny miasta Nowy Jork może rozpatrywać sprawy związane ze
sporami pomiędzy wynajmującym a najemcą, roszczenia o odszkodowanie do 25 000 USD
oraz drobne roszczenia do 10 000 USD.
Propozycje głosowania są ważne, ponieważ pozwalają ludziom
podejmować decyzje w sprawie ustanawiania praw, które bezpośrednio
wpływają na ich społeczność.

Zaplanuj swój udział w głosowaniu
Istnieją trzy sposoby, aby Twój głos został usłyszany przy urnie wyborczej: wybierz
opcję, która jest dla Ciebie najlepsza!

Głosowanie
korespondencyjne:

Wcześniejsze
głosowanie:

Głosowanie w dniu
wyborów:

Złóż wniosek o kartę do
głosowania korespondencyjnego
do 18 października

23–31 października

2 listopada

Każde wybory będą teraz
obejmowały 9 kolejnych dni
wcześniejszego głosowania
począwszy od terminu 10 dni
przed dniem wyborów! Okres ten
obejmuje dwa weekendy, wczesne
poranki i późne noce.

Można również głosować
osobiście w dniu wyborów.
Lokale wyborcze będą
otwarte od 6 rano do
9 wieczorem.

Jeśli chcesz głosować
korespondencyjnie, możesz złożyć
wniosek o kartę do głosowania
korespondencyjnego online na
stronie:
nycabsentee.com lub zadzwonić
pod numer 1-866-868-3692.

Dostępność w lokalach wyborczych
Aby poprosić o dostęp do głosowania korespondencyjnego, odwiedź stronę
nycabsentee.com/accessibility. Więcej informacji na temat dostępności dla
wyborców oraz korzystania z urządzenia do wypełniania kart do głosowania
można znaleźć na stronie on.nyc.gov/VoteAccess.

Czy potrzebuję dowodu
tożsamości, aby móc głosować?
Nowy Jork nie wymaga dowodu tożsamości do głosowania.
Jeśli głosujesz po raz pierwszy lub jeśli nie podałeś(-aś)
ostatnich 4 cyfr swojego numeru ubezpieczenia
społecznego lub stanowego numeru DMV na formularzu
rejestracyjnym, zalecamy zabranie ze sobą formalnego
dowodu tożsamości ze zdjęciem.

Pomoc językowa
Komisja wyborcza zapewnia pomoc językową
w wybranych punktach głosowania w językach:
bengalskim, chińskim (kantońskim i mandaryńskim),
hindi, koreańskim, pendżabskim i hiszpańskim.
Komisja ds. Zaangażowania Obywatelskiego miasta
Nowy Jork oferuje pomoc językową w niektórych
punktach wyborczych w językach: arabskim,
bengalskim, chińskim (kantońskim i mandaryńskim),
francuskim, kreolskim haitańskim, włoskim,
koreańskim, polskim, rosyjskim, urdu i jidysz.
Więcej informacji znajduje się na stronie
on.nyc.gov/PollLangAssist.
Jeśli podczas głosowania potrzebujesz pomocy
w odczytaniu karty do głosowania, może Ci w
tym pomagać wybrana przez Ciebie osoba (inna
niż Twój pracodawca lub przedstawiciel związku
zawodowego).

Informacje o DemocracyNYC
Prowadzimy bezpartyjną inicjatywę miejską
działającą na rzecz zwiększenia udziału
w wyborach i zaangażowania obywatelskiego.
DemocracyNYC działa również na rzecz
wyeliminowania historycznych barier
w głosowaniu poprzez edukację publiczną,
działania informacyjne i reformy polityczne.
Dowiedz się więcej na stronie
nyc.gov/democracynyc.

