ראנק אויסוואל שטימען
(Ranked Choice
 )Voting, RCVאיז דא!
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זייט  ,2021טוט  NYCנוצן ראנק אויסוואל
שטימען אין פריימערי און ספעציעלע וואלן.
אויסוואל שטימען איז א נייע וואלן
ַ
ראנק
סיסטעם אין וואס איר קענט ראנקן ביז פינף
קאנדידאטן לויט די סדר וואס איר ווילט.
צו שטימען נוצנדיג ראנק אויסוואל שטימען,
פולט גענצליך אריין די רינגלעך אויף אייער
שטים צעטל פון לינקס צו רעכטס אין די סדר
וואס איר ווילט.
ווערט געוואר מער וועגן  NYCוואלן ,ראנק
אויסוואל שטימען ,וועלכע קאנדידאטן זענען
אויפן שטים צעטל ,און אייער שטים רעכטן
אויף .voting.nyc
שרייבט זיך איין צו אנטיילנעמען אין א ראנק
אויסוואל שטימען עדיוקעישאן קלאס ,צוגעשי
טעלט אין עטליכע שפראכן אויף .
on.nyc.gov/VoterWorkshops.
באזוכט  nyc.gov/democracynycצו
האבן צוטריט צו פיל-שפראכיגע אינטעראקי
טיווע שטים צעטל און געוואר ווערן מער וועגן
ראנק אויסוואל שטימען.

וואס ווענדט זיך אין דעם?
אום יוני  ,22וועלן ניו יארקער שטימען אין וויכטיגע
פריימערי וואלן דורכאויס די סיטי .די יוני פריימערי
וועט באאיינפלוסן די רעזולטאטן פון עטליכע
קריטישע פארמעסטן פאר מעיאר ,פובליק אדוואקאט,
קאנטראלער ,בארא פרעזידענטן ,און רוב פון די 51
סיטי קאונסיל זיצן .די וויכטיגע רעגירונג פאזיציעס וועלן
אפעקטירן אונזערע טעגליכע לעבנס און באשטימען
וויאזוי מיר אדרעסירן פראבלעמען וואס זענען די
וויכטיגסטע פאר ניו יארקער ,אריינגערעכנט האוזינג,
עדיוקעישאן ,דזשאבס ,וויאזוי די סיטי געבט אויס
געלטער ,און פובליק זיכערהייט.

דורך שטימען אין לאקאלע וואלן קענען ניו יארקער
אנהאלטן פרייהייט ,פארזיכערן אז אונזערע שטימעס
ווערן אויסגעהערט ,און העלפן פארמירן אונזערע
קאמיוניטיס .דורך וויסן אונזערע רעכטן ,רעגיסטרירן
וויילער ,מאכן וואלן פלענער ,און ערוועקן אונזערע
קאמיוניטיס איבער נייע שטימען סיסטעמען ,קענען
מיר היטן אונזער פרייהייט און זיך באוועגן פאראויס צו
פארמערטע בירגער אנטיילנעמונג איבער אלע פינעף
באראס.

וואס איז דער חילוק צווישן פריימערי און אלגעמיינע וואלן?

די אלגעמיינע וואלן באשטימען
וועלכע קאנדידאטן ווערן ערוויילט
אין אמט .איר דארפט נישט זיין
רעגיסטרירט מיט א פארטיי כדי צו
שטימען אין אן אלגעמיינע וואלן.

פריימערי וואלן באשטימט וועלכע
קאנדידאטן פון יעדע פארטיי וועלן זיין
אויף די אלגעמיינע וואלן שטים צעטל.
איר מוזט זיין רעגיסטרירט מיט א
פאליטישע פארטײ כדי צו שטימען אין
א פריימערי וואלן.

וויכטיגע צוקונפטיגע דאטומס
פריימערי וואלן:
פאר  NYCמעיאר; פובליק אדוואקאט; קאנטראלער; סיטי קאונסיל; בארא פרעזידענט; און  Manhattanדיסטריקט
אדוואקאט (נישט א  RCVוואלן).
·מאי  – 28לעצטע טאג צו רעגיסטרירן צו שטימען פערזענליך אדער פאסטמארק›ן א וויילער רעגיסטראציע פארם
·יוני  –15לעצטע טאג פאר אבסענטי שטים-צעטל פארלאנג פאר פריימערי וואלן
·יוני  – 20 - 12פריע שטימען פאר פריימערי וואלן
·יוני  – 22פריימערי וואלן טאג

אלגעמיינע וואלן:
וואלן פאר  NYC :מעיאר; פובליק אדוואקאט; קאנטראלער; סיטי קאונסיל; בארא פרעזידענט; און Manhattanדיסטר�י
קט אדוואקאט.
·אקטאבער  – 8לעצטע טאג צו רעגיסטרירן צו שטימען פאר די אלגעמיינע וואלן
·נאוועמבער  – 2אלגעמיינע וואלן טאג

וויילער רעגיסטראציע
רעגיסטרירן צו שטימען:
•באזוכט די דעפארטמענט פון מאטאר וויהיקלס ( )Department of Motor Vehicles, DMVזיך צו רעגיסטרירן
צו שטימען אנליין ביי ( on.nyc.gov/DMVVoterRegאויב איר האט א  NYסטעיט .)ID
•באזוכט  democracynyc.turbovote.orgאון באקומט א פאראויס-אויסגעפולטע פארם אויף פאסט דירעקט צו
אייך.
•רופט דעם באורד אוו עלעקשאנ(ס( )Board of Electionsאויף  1-866-VOTE-NYCאון בעט א וויילער רעג�י
סטראציע פארם :דער באורד פון וואלן וועט אייך שיקן א פארם מיט א שוין-געסטעמפלטע קאנווערט.

שוין רעגיסטרירט?
•מאכט זיכער אייער רעגיסטראציע איז אפ-טו-דעיט אויף .nycvotersearch.com
•ווערט געוואר וואו אייער פריע וואלן און וואל טאג פאל ערטער זענען און זעט א ביישפיל פון א שטים צעטל
אויף findmypollsite.vote.nyc

מאכט אייער פלאן צו שטימען
עס זענען פארהאן דריי וועגן צו פארזיכערן אז אייער שטימע ווערט געהערט ביים שטים קעסטל :וועלט
אויס וועלכע עס ארבעט דאס בעסטע פאר אייך!

שטימט דורך פאסט:

שטימט פרי:

שטימט אינעם וואל טאג:

אויב איר ווילט שטימען דורך פאסט
קענט איר בעטן אן אבסענטי שטים
צעטל אנליין אויף:
 nycabsentee.comאדער רופט
. 1-866-868-3692

פריע וואלן וועלן יעצט האבן 9
טעג נאכאנאנד פון פריער שטימען,
אנגעהויבן פון  10טעג פארן וואל
טאג! דאס רעכנט אריין צוויי
וויקענדס ,פרימארגנס ,און שפעטע
נעכט.

איר קענט אויך שטימען פערזענליך
אויפן וואל טאג .פאלס זענען אפען
פון .6AM - 9PM

צוטריט ביי די פאלס
צו בעטן א צוגענגליכע אבסענטי שטים צעטל באזוכט  .nycabsentee.com/accessibilityפאר מער אינפארמאציע
איבער וויילער צוטריט און נוצן דעם שטים צעטל צייכענונג דעווייס ,ביטע גייט צו on.nyc.gov/VoteAccess

דארף איך אן  IDצו שטימען?
 NYפארלאנגט נישט קיין  IDכדי צו שטימען .אויב איר שטימט צום ערשטן מאל אדער אויב איר האט נישט אויסגעפולט
די לעצטע פיר ציפערן פון אייער סאשעל סעקיוריטי נומער אדער סטעיט  DMVנומער אויף אייער וויילער רעגיסטראציע
פארם ,רעקאמענדירן מיר צו מיטברענגען אן אפיציעלע בילד  IDצו די פאלס.

שפראך צוטריט
דער באורד פון וואלן שטעלט צו שפראך
בענגאליש,
ַ
הילף ביי טייל שטים ערטער אין
כינעזיש (קאנטאניז און מאנדערין) ,הינדי,
קארעאן ,פונדזשאבי ,און ספאניש .די NYC
בירגער מיטארבעט קאמיסיע (NYC Civic
 )Engagement Commissionשטעלט
צו שפראך הילף ביי טייל שטים ערטער אין
בענגאליש ,כינעזיש (קאנטאניז און
ַ
אראביש,
מאנדערין) ,פראנצויזיש ,העישען קריאול,
קארעיִ ש ,פויליש ,רוסיש ,אורדו,
איטאליענישָ ,
ַ
און אידיש .פאר מער אינפארמאציע ,באזוכט
.on.nyc.gov/PollLangAssist
אויב איר דארפט הילף מיט ליינען אייער שטים
צעטל קענט איר אויסוועלן ווער עס זאל אייך
העלפן (אויסער אייער ארבעטסגעבער אדער
יוניאן פארשטייער) ווען איר גייט שטימען.

וואס איז ?DemocracyNYC
מיר זענען אן אומפארטייאישע סיטי ארגאניזאציע וואס זוכט
צו פארמערן וויילער אנטיילנעמונג און בירגער מיטארבעט.
 DemocracyNYCארבעט אויך צו אדרעסירן און
אויסראטן היסטארישע שטערונגען צו וואלן דורך פובליק
עדיוקעישאן ,אוטריטש ,און פאליסי רעפארם באמיאונגען.
ווערט געוואר מער אויף nyc.gov/democracynyc

