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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.

CANDIDATE A

CANDIDATE B

CANDIDATE C

CANDIDATE D

CANDIDATE E

CANDIDATE F

CANDIDATE G

CANDIDATE H

CANDIDATE I

CANDIDATE J
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אל תדרגו את אותו המועמד יותר מפעם אחת, 
ואל תדרגו שני מועמדים באותה העדיפות.

 (Ranked Choice Voting) עוברת לשימוש בשיטת דירוג מועמדים NYC
בבחירות מקדימות ומיוחדות לכל התפקידים העירוניים!

דרגו את המועמדים לפי סדר העדיפות. דרגו לפחות מועמד אחד ולא יותר מחמישה.

שלב 1:
בטור הראשון, מלאו לגמרי את האליפסה 

ליד המועמד המועדף עליכם ביותר.

שלב 2:
בטור השני, מלאו לגמרי את האליפסה 

ליד המועמד המועדף עליכם במקום 
השני, אם יש כזה.

שלב 3:
מלאו לגמרי את האליפסה ליד המועמדים 

המועדפים עליכם במקום השלישי, הרביעי 
והחמישי, בהתאמה, אם יש כאלה.

A מועמד

B מועמד

C מועמד

D מועמד

E מועמד

F מועמד

G מועמד

H מועמד

I מועמד

J מועמד
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דיור בר-השגה

גישה למזון

בתי ספר מתוקצבים היטב

משרות

תמיכה בעסקים 
קטנים

שטחי ציבור נגישים

שירותי בריאות

פארקים וגני שעשועים

תחבורה 
ציבורית

שירותי 
בריאות 
הנפש

מה מונח על הכף התכוננו להצביע 
בשיטת דירוג מועמדים 

בבחירות המקדימות של 
חודש יוני, ביום שלישי, 

ה-22 ביוני 2021.

ההצבעה המוקדמת תימשך 
החל מיום שבת, ה-12 ביוני 
 ועד יום ראשון, ה-20 ביוני.

ודאו שאתם מופיעים ברשימת 
ההצבעה, בקשו טופסי הצבעה 
מרחוק [בעת הצורך] ובדקו את 
מיקום הקלפי שלכם בהצבעה 

המוקדמת וביום הבחירות 
vote.nyc באתר
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