Votimi me renditje
sipas preferencës
(Ranked Choice Voting,
RCV) është këtu!
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Duke filluar nga viti 2021, NYC
përdor një votim me renditje sipas
preferencës në zgjedhjet primare
dhe speciale.
Votimi me renditje sipas
preferencës është një sistem i ri
votimi, në të cilin mund të radhitni
deri në pesë kandidatë sipas
preferencës tuaj.
Për të votuar duke përdorur
votimin me renditje sipas
preferencës, plotësoni rrathët në
formë ovale në fletën e votimit
nga e majta në të djathtë sipas
preferencës tuaj.
Mësoni më shumë për zgjedhjet
e NYC, për votimin me renditje
sipas preferencës, cilët kandidatë
gjenden në fletën e votimit dhe
cilat janë të drejtat tuaja në voting.
nyc.
Regjistrohuni për të marrë pjesë në
një seminar në lidhje me votimin
me renditje sipas preferencës, i cili
ofrohet në shumë gjuhë në on.nyc.
gov/VoterWorkshops.
Vizitoni nyc.gov/democracynyc
për të parë një fletë votimi
interaktive shumëgjuhëshe dhe për
të mësuar më shumë rreth votimit
me renditje sipas preferencës.

Më 22 qershor, qytetarët e Nju Jorkut do të
votojnë në një zgjedhje të rëndësishme Primare
për mbarë qytetin. Primare e qershorit (June
Primary) do të ndikojë te rezultati i një numri
garash të rëndësishme për Kryetarin e Bashkisë,
Avokatin e Popullit, Kontrolluesin (Comptroller),
Presidentët e Bashkive (Borough President)
dhe për një mazhorancë prej 51 vendesh në
Këshillin e Qytetit. Këto pozicione të rëndësishme
qeveritare do të ndikojnë te jeta jonë e
përditshme dhe do të përcaktojnë mënyrën se si
do t’i adresojmë çështjet që prekin më së shumti
qytetarët e Nju Jorkut, si strehimi, arsimi, puna,
mënyra se si Qyteti i shpenzon paratë dhe siguria
publike.

Duke votuar në zgjedhjet lokale, qytetarit e
Nju Jorkut mund të mbrojnë demokracinë, të
garantojnë që zërat tanë të dëgjohen dhe të
ndihmojnë komunitetet tona. Duke ditur të
drejtat tona, duke regjistruar votuesit, duke bërë
plane votimi dhe duke e edukuar komunitetet
për sistemet e reja të votimit, mund të mbrojmë
demokracinë tonë dhe mund të shkojmë drejt
përfshirjes më të madhe civile në të pesta
bashkitë (boroughs).

Cili është ndryshimi mes zgjedhjeve
primare dhe zgjedhjeve të përgjithshme?
Zgjedhjet e përgjithshme
përcaktojnë se cilët kandidatë
nga secila parti do të jenë në
fletën e votimit të përgjithshëm.
Duhet të jeni të regjistruar me
një parti politike që të votoni në
një zgjedhje primare.

Zgjedhja e përgjithshme
përcakton se cilët kandidatë
zgjidhen për postin. Nuk
është e domosdoshme të jeni
të regjistruar me një parti
që të votoni në zgjedhjet e
përgjithshme.

Datat kryesore
Zgjedhjet primare:
Për Kryetarin e Bashkisë të NYC; Avokatin e Popullit, Kontrollorin (Comptroller); Këshillin e Qytetit,
Presidentët e Bashkive (Borough Presidents); dhe Avokatin e Rrethit të Manhattan (jo zgjedhje RCV).
•

28 maj - Afati për t’u regjistruar personalisht për të votuar ose për të postuar një formular për
regjistrimin e votuesit

•

15 qershor - Afati i kërkesës për fletëvotimet për personat që kanë munguar për zgjedhjet primare

•

12-20 qershor - Votimi i hershëm për zgjedhjet primare

•

22 qershor - Dita e zgjedhjeve primare

**Gara e Prokurorit të Qarkut në Manhattan nuk do të përdorë Votimin me Zgjedhje të Renditur.

Zgjedhjet e përgjithshme:
Zgjedhjet për: Kryetari i Bashkisë të NYC; Avokati i Popullit; Kontrollori (Comptroller); Këshilli i Qytetit;
Presidenti i Bashkisë (Borough President); dhe Avokati i Rrethit të Manhattan.
•

8 tetor - Afati për t’u regjistruar për të votuar për zgjedhjet e përgjithshme

•

2 nëntor - Dita e zgjedhjeve të përgjithshme

Regjistrimi i votuesve
Regjistrohu për të votuar deri më 28 maj:
•

Vizitoni Departamentin e Mjeteve Motorike (Department of Motor Vehicles, DMV)
për t’u regjistruar për të votuar online në on.nyc.gov/DMVVoterReg (nëse keni
mjet identifikimi të shtetit të Nju Jorkut).

•

Vizitoni democracynyc.turbovote.org dhe kërkoni që t’ju dërgohet me postë një
formular regjistrimi i plotësuar paraprakisht.

•

Telefononi Bordin e Zgjedhjeve (Board of Elections) në 1-866-VOTE-NYC dhe
kërkoni një formular për regjistrimin e votuesit: Bordi i zgjedhjeve do t’ju dërgojë
një formular me një zarf me pullë.

A jeni regjistruar tashmë?
•

Sigurohuni që regjistrimi juaj është i përditësuar në nycvotersearch.com.

•

Zbuloni se ku ndodhen pikat tuaja për votimin e hershëm dhe për ditën e
zgjedhjeve dhe shikoni shembullin e fletës së votimit në findmypollsite.vote.nyc.

Bëni planin tuaj për të votuar
Ka tri mënyra për t’u siguruar që zëri juaj të dëgjohet në kutinë e votimit: zgjidhni
opsionin më të mirë për ju!

Voto me postë:

Voto para kohe:

Voto në ditën e zgjedhjeve:

Nëse doni të votoni me
postë, mund të kërkoni
online një fletë votimi
për mosparaqitje në
nycabsentee.com ose
telefononi 1-866-868-3692.

Tani çdo zgjedhje do të ketë
9 ditë të njëpasnjëshme për
votim para kohe, duke filluar
nga 10 ditë para ditës së
zgjedhjeve! Këtu përfshihen
dy fundjavat, orare herët në
mëngjes dhe vonë në mbrëmje.

Gjithashtu mund të votoni
personalisht në ditën e
zgjedhjeve. Votimi është i
hapur nga ora 6 e mëngjesit - 9
të mbrëmjes.

Aksesibiliteti në pikat e votimit
Për të kërkuar një fletë votimi për mosparaqitje vizitoni nycabsentee.com/accessibility. Për
më shumë informacion rreth aksesibilitetit për votuesit dhe për përdorimin e pajisjes për
shënimin e fletës së votimit, ju lutemi vizitoni on.nyc.gov/VoteAccess.

A kam nevojë për mjet identifikimi që të votoj?
NY nuk kërkon mjet identifikimi për të votuar. Nëse jeni votues për herë të parë ose nëse
nuk i keni plotësuar 4 shifrat e fundit të numrit të sigurimeve shoqërore ose numrin DMV së
shtetit në formularin e regjistrimit të votuesit, rekomandojmë që të merrni me vete një mjet
identifikimi zyrtar me fotografi në votim.

Aksesi gjuhësor

Informacion rreth
DemocracyNYC
Ne jemi një nismë jopartiake e
qytetit e përqendruar në rritjen
e pjesëmarrjes së votuesve dhe
në rritjen e përfshirjes civile.
DemocracyNYC punon gjithashtu
për të adresuar dhe për të eliminuar
pengesat historike ndaj votimit,
duke bërë përpjekje për të edukuar
publikun, për t’i kontaktuar ata dhe
duke bërë reforma në rregullore.
Mësoni më shumë në nyc.gov/
democracynyc.

Bordi i zgjedhjeve ofron ndihmë gjuhësore në pikat
e votimit në gjuhët bengali, kineze (kantoneze dhe
mandarin), hindi, koreane, punjabi dhe spanjolle.
Komisioni i përfshirjes civile i Nju Jorkut (NYC Civic
Engagement Commission) ofron ndihmë gjuhësore
në disa pika votimi në gjuhët arabe, bengali, kineze
(kantoneze dhe mandarin), frënge, kreole haitiane,
italiane, koreane, polake, ruse, urdi dhe jidishe.
Për më shumë informacion, vizitoni on.nyc.gov/
PollLangAssist.
Nëse keni nevojë për ndihmë që të lexoni fletën
e votimit, mund t’ju vijë në ndihmë dikush që
zgjidhni ju (përveç punëdhënësit apo përfaqësuesit
të sindikatës suaj) kur të shkoni për të votuar.

