
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

5     4     3     2     1



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
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