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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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ایک ہی امیدوار کی درجہ بندی ایک سے زائد بار نہ کریں، 
اور دو امیدواروں کو ایک ہی درجہ نہ دیں۔

NYC اب تمام مقامی دفاتر کے لیے ابتدائی اور خصوصی انتخابات میں 
رینکڈ چوائس ووڻنگ (Ranked Choice Voting) کا استعمال کر رہا ہے!

اپنے بیلٹ کو ترجیح کی ترتیب کے لحاظ سے نشان زد کریں۔ کم از کم ایک امیدوار اور پانچ تک کو درجہ بند کریں۔

مرحلہ 1:
پہلے کالم میں، اپنی پہلی پسند والے امیدوار کے 

آگے بیضوی شکل کو پوری طرح سے بھریں۔

مرحلہ 2:
دوسرے کالم میں، اپنی دوسری پسند والے امیدوار 

کے آگے بیضوی شکل کو پوری طرح سے بھریں، 
اگر آپ کی کوئی پسند ہو۔

مرحلہ 3:
اپنی تیسری، چوتھی، اور پانچویں پسند کے لیے 

بیضوی شکل کو پوری طرح سے بھریں، اگر آپ 
کی کوئی پسند ہو۔

A امیدوار

B امیدوار

C امیدوار

D امیدوار

E امیدوار

F امیدوار

G امیدوار

H امیدوار

I امیدوار

J امیدوار
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سستی رہائش

غذا تک 
رسائی

اچھی طرح فنڈ یافتہ اسکولز

نوکریاں

چھوڻے کاروباروں 
کے لیے تعاون

قابل رسائی عوامی جگہیں

نگہداشت صحت

پارکس اور کھیل کے میدان

عوامی نقل 
و حمل

ذہنی 
صحت 
خدمات

کون سی چیز داؤ پر لگی ہے
اس جون ابتدائی انتخاب بروز منگل، 

22 جون 2021 کو رینکڈ چوائس 
ووڻنگ کا استعمال کرنے کے لیے 

تیار ہو جائیں۔ 

قبل از وقت ووڻنگ ہفتہ، 12 جون 
سے اتوار، 20 جون تک چلے گی۔

 
اپنے ووڻر رجسڻریشن کی حالت 

چیک کریں، ایک غائبانہ بیلٹ کی 
درخواست کریں اور قبل از وقت 

ووڻنگ نیز یوم انتخاب کو پول سائٹ 
vote.nyc پر تالش کریں


