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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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ראנקט נישט די זעלבע קאנדידאט מער וואו איין מאל, 
און באצייכנט נישט צוויי קאנדידאטן מיט די זעלבע ראנק.

 (Ranked Choice Voting) ניצט יעצט ראנקונג אויסוואל וואלן NYC
אין פריימערי און ספעציעלע וואלן פאר אלע לאקאלע אפיסעס!

באצייכנט אייער בעלאט לויט די סדר פון וואס איר פרעפערט. 
ראנקט צום ווייניגסטנס איין קאנדידאט און מערסטנס פינף.

שריט 1:
אין דעם ערשטן קאלום, פולט גענצליך אריין 

דעם רינגל נעבן אייער ערשטע-אויסוואל 
קאנדידאט. 

שריט 2:
וועלט אויס אייער צווייטע-אויסוואל קאנדידאט, 

אויב איר האט, און פולט גענצליך אריין דעם 
רינגל אין דעם צווייטן קאלום.

שריט 3:
פילט גענצליך אויס די אוועל מיט אייער דריטע, 
פערדע, און פינפטע אויסוואלן,אויב איר האט, 

אין די קאלומס וואו זיי קומען.

A קאנדידאט

B קאנדידאט

C קאנדידאט

D קאנדידאט

E קאנדידאט

F קאנדידאט

G קאנדידאט

H קאנדידאט

I קאנדידאט

J קאנדידאט
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עפארדאבעל האוזינג

עסן 
צוטריט

גוט-באצאלטע שולעס

ארבעט

הילף פאר קליינע 
ביזנעסער

נוצבארע פובליק פלעצער

העלטקעיר

פארקס און פארוויילונג

פאבליק 
טראנספארטאציע

גייסטישע 
געזונטהייט 
סערוויסעס

וואס ווענדט זיך אין דעם
מאכט אייך גרייט צו נוצן 

ראנקונג אויסוואל וואלן אום 
יוני פריימערי אויף דינסטאג, 

יוני 22, 2021. 

פריע וואלן וועט פארקומען 
פון שבת, יוני 12 ביז זונטאג, 

יוני 20.
 

זעט אייער וויילער רעגיסטראציע 
שטאטוס, בעט אן עבסענטי 

בעלאט, און קוקט אויף אייער 
פריע וועלונג און וואל טאג פאל 

vote.nyc סייט אויף


