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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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 اک اُمیدوار نُوں اک تُوں ودھ وار درجہ بند نہ کرو،
اتے دوواں اُمیدواراں نُوں اک ہی درجہ نہ دوو۔

سارے مقامی دفتراں وچ بنیادی اتے خصوصی چوناں لئی NYC ہن 
چوناں دی درجہ بند ووڻنگ (Ranked Choice Voting) ورت رہیا اے۔

ترجیح دے حساب نال اپنے بیلٹ تے نشان الؤ۔ گھٹ تُوں گھٹ اک اتے ودھ تُوں ودھ پنچ اُمیدواراں نُوں درجہ بند کرو۔

مرحلہ 1:
پہلے کالم وچ، اپنے پہلے انتخابی اُمیدوار دے 

آگے دتے بیضوی خانے نُوں مکمل بھرو۔ 

مرحلہ 2:
دوجے کالم وچ، جے تہاڈا کوئی دوجا انتخاب 

ہووے، تے اُوس اُمیدوار دے آگے دتے بیضوی 
خانے نُوں مکمل بھرو۔

مرحلہ 3:
متعلقہ کالمز وچ، جے تہاڈا کوئی تیجا، چوتھا، 
اتے پنچواں انتخاب ہووے تے، ایناں دے آگے 

دتے بیضوی خانیاں نُوں مکمل بھرو۔

A اُمیدوار

B اُمیدوار

C اُمیدوار

D اُمیدوار

E اُمیدوار

F اُمیدوار

G اُمیدوار

H اُمیدوار

I اُمیدوار

J اُمیدوار
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قابِل استطاعت رہائشاں

غذائی رسائی

واہوا مالی اعانت 
آلے اسکولز

نوکریاں

نکیاں کاروباراں دی 
معاونت

قابِل رسائی عوامی مقامات

نگہداشِت صحت

پارک اتے کھیڈاں دے میدان

عوامی 
ڻرانسپورڻیشن

دماغی 
صحت دیاں 

خدمتاں

کیی دا تے لگدا اے
ایس جون بنیادی طور تے 
22 جون 2021، منگل دے 

دیہاڑے چوناں دی درجہ بند 
ووڻنگ ورتن لئی تیار رہو۔ 

ابتدائی ووڻنگ ہفتہ، 12 جون 
تُوں اتوار، 20 جون تیکر 

جاری رہوے گی۔
 

vote.nyc تے اپنی ووڻر 
رجسڻریشن دے اسڻیڻس دی 

پڑتال کرو، غیرحاضری آلے 
بیلٹ دی درخواست کرو، اپنی 
پیشگی ووڻنگ اتے چوناں دے 

دن پول دا مقام ویکھو


