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what’s at stake
Get ready to use Ranked 
Choice Voting this
June Primary on Tuesday, 
June 22nd, 2021. 

Early voting will run from 
Saturday, June 12th to 
Sunday, June 20th. 
Check your voter 
registration status, request 
an absentee ballot,
and lookup your early voting 
and election day poll site at 
vote.nyc

Do not rank the same candidate more than once, and do not 
mark two candidates with the same rank.

NYC is now using Ranked Choice Voting in primary
and special elections for all local offices!

Mark your ballot by order of preference. Rank at least one candidate and up to five.

Step 1:
In the first column, completely fill in the oval 
next to your first-choice candidate. 

Step 2:
In the second column, completely fill in the 
oval for your second-choice candidate,
if you have one.

Step 3:
Completely fill in the oval for your third, 
fourth, and fifth choice in the respective 
columns, if you have ones.
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Mos e radhitni të njëjtin kandidat më shumë se një herë 
dhe mos shënoni dy kandidatë në të njëjtin pozicion.

NYC po përdor tani votimin me radhitje sipas preferencës 
(Ranked Choice Voting) në zgjedhjet primare dhe speciale 
për të gjitha postet lokale!

Plotësoni fletën tuaj të votimit sipas radhës së preferencës. 
Radhitni të paktën një kandidat, dhe jo më shumë se pesë.

Hapi 1:
Në kolonën e parë, ngjyroseni komplet 
rrethin pas kandidatit që e preferoni 
të parin. 

Hapi 2:
Në kolonën e dytë, ngjyroseni komplet 
rrethin për kandidatin që e preferoni të 
dytin, nëse keni një të tillë.

Hapi 3:
Ngjyrosni komplet rrethin për zgjedhjen 
tuaj të tretë, të katërt dhe të pestë në 
kolonat përkatëse, nëse keni të tillë.
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çfarë është në lojëPërgatituni të përdorni 
votimin me zgjedhje sipas 
preferencës për këto 
zgjedhje primare të martën 
më 22 qershor 2021. 

Votimi para kohe do të 
bëhet nga dita e shtunë 
më 12 qershor deri të 
dielën më 20 qershor. 
Kontrolloni statusin e 
regjistrimit tuaj si votues, 
kërkoni një fletë votimi për 
mungesë, dhe shikoni votimin 
para kohe dhe pikën për 
ditën e votimit në vote.nyc


