INFORMACION PËR
VOTIMIN NË NYC
ÇFARË ËSHTË NË LOJË PËR GRATË NË KËTO ZGJEDHJE
Këtë vit, qytetarët e Nju Jorkut do të zgjedhin një kryetar bashkie, një kontrollor,
presidentët e qarkut, anëtarët e këshillit dhe avokatin e distriktit të Manhatanit.*
Në fletët e votimit do të tregohen çështje të rëndësishme, si:

• Vendet e punës

• Financimi për arsimin

• Drejtësia në riprodhim

• Komunitetet LGBTQ

• Dhuna seksuale

• Policia

• Kujdesi për fëmijët

• Strehimi

AFATET E ARDHSHME
Zgjedhjet Primare: 22 qershor 2021
28 maj:		

Afati i regjistrimit

15 qershor: 		

Afati për të kërkuar fletë votimi në mungesë

12 - 20 qershor:

Votimi para kohe

22 qershor:

Dita e zgjedhjeve primare

Zgjedhjet e përgjithshme: 2 nëntor 2021
8 tetor:		

Afati i regjistrimit

26 tetor:

Afati për të kërkuar fletë votimi në mungesë

2 nëntor: 		

Dita e zgjedhjeve të përgjithshme

23 - 31 tetor:

Votimi para kohe

*Në garën për Avokatin e Distriktit të Manhatanit nuk do të përdoret votimi me radhitje sipas preferencës.
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BURIMET PËR VOTIMIN ME ZGJEDHJE SIPAS PREFERENCËS (RCV):
• RCV Palm Card: DemocracyNYC, Komisioni i NYC për Angazhimin Publik (CEC)
• Burime nga NYC Campaign Finance Board (CFB)
▶ RCV FAQ (CFB në 15 gjuhë)
▶ Additional CFB Resources Folder iduke përfshirë:
		— Social Media
		— Sample Ballots
		— RCV Postcard + Flyer/one-pager (fletëpalosje në gjuhën angleze, spanjolle,
		
koreane dhe kineze)
		— RCV in NYC Training Materials (NYCCFB)
		— CFB Plans 2020
• NYC Civic Engagement Commission RCV Information
• Rank the Vote: Video, pyetje të bëra shpesh, lajme dhe burime informacioni edukuese, si:
▶ VOTER RESOURCES
		— Prezantim i shkurtër për stërvitjen e votuesit (në gjuhën spanjolle, kineze të
		
thjeshtuar, nepaleze, kreolë haitiane, angleze dhe bangladeze)
		— Shpjegues RCV për qytetin (në gjuhët Vietnamese, Traditional Chinese,
		
Spanish, Simplified Chinese, Russian, Nepali, Korean, Khmer, Haitian
		
Creole, French, English, Bangla, Arabic)
		— Trajnim i zgjeruar për votuesin - Anglisht
▶ CANDIDATE RESOURCES
		
— Examples of RCV Messaging by Candidates (Një koleksion materialesh të
		
krijuara dhe të shpërndara nga fushatat.)		
		— Ushtrime për stërvitjen e kandidatëve (District X Candidates; Message
		
Development; Power Mapping; RCV Convo 101; Vote Goal Calculation)
		— Prezantim për kandidatin RCVNYC dhe për fushatën
▶ ORGANIZATIONAL RESOURCES
		
— Examples of RCV Messaging by Endorsing Organizations
— Stërvitje e partnerëve të komunitetit
• Q&A on Ranked Choice Voting (QYTETI)
• Prezantim i RCV nga Queens Public Library: Regjistrime me video dhe prezantim
(League of Women Voters)
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BURIME TË TJERA VOTIMI
• Voter Resource Document
(DemocracyNYC)
• Make a Plan to Vote
(Gra që sjellin ndryshimin)
• Voter Guide (Campaign Finance Board)
• Vote411 Election Information You Need
(Fondi i Edukimit për Ligën e Votuesve
Gra): Kontrolloni regjistrimin tuaj si votues,
Regjistrohuni për të votuar, dhe gjeni se çfarë
ka në fletën tuaj të votimit

• ElectNYC.org (Citizens Union):
Sindikata e Qytetarëve: një fushatë
jopartiake e edukimit të publikut për
zgjedhjet e ardhshme të NYC, e krijuar si një
dyqan one-stop për qytetarët e Nju Jorkut,
që të gjejnë se kush kandidon, të marrin
informacion për kandidatët, për rolin e
posteve të ndryshme për të cilat votohet dhe
për mënyrën se si votuesit mund t’i radhitin
kandidatët e tyre.
• Absentee/Vote by Mail Information
(Bordi i Zgjedhjeve i Shtetit të Nju Jorkut)

• Pledge to Vote
(United Neighborhood Houses)

• Understanding the Ballot
(Bordi i Zgjedhjeve NYC)

• Poll Site Language Assistance List
(Komisioni i NYC për Angazhimin e Publikut)

• Accessibility, on.nyc.gov/VoteAccess,
(Bordi i Zgjedhjeve NYC)

VEPRO DHE DIL VULLNETAR:
• Regjistroni qytetarët e Nju Jorkut në 11 maj:
Ndihmoni qytetarët e Nju Jorkut që të
regjistrohen për të votuar duke përdorur
mjetet dixhitale të DemocracyNYC. Gjithçka
që ju duhet është një telefon, tabletë ose
kompjuter për të marrë pjesë, dhe ne do t’ju
dërgojmë një email me gjithçka që ju duhet
për të marrë pjesë. Regjistrohuni dhe ndihmoni
qytetarët e Nju Jorkut që të regjistrohen për të
votuar në on.nyc.gov/RegisterToVoteDOA.
• Përpjekjet për të rritur numrin e votuesve:
Merrni pjesë në bankat telefonike Get Out
the Vote për zgjedhjet e ardhshme primare.
Ju lutemi të përdorni linkun e mëposhtëm
për të promovuar në rrjetet tuaja on.nyc.gov/
CallOutTheVote.
• Postoni në rrjete sociale dhe edukoni rrjetet
tuaja shoqërore në lidhje me RCV duke
përdorur:

— Ranked Choice Voting Social Media
Toolkit on.nyc.gov/RCVToolkit
— RCV social media resources
• Bashkohuni me Komitetin Këshillues për
Asistencën Gjuhësore:
Komisioni i Angazhimit Civil po kërkon
anëtarë të rinj, që janë të interesuar në
bashkimin e aksesit gjuhësor dhe angazhimit
civil, për t’i dhënë formë programimit të CEC.
Për të mësuar më shumë rreth mundësive të
CEC për të ndihmuar si vullnetar, vizitoni nyc.
gov/civicengagement.
Ndani këto seminare virtuale për edukimin e
votuesve:
• Seminare Latinx në English dhe Spanish
• Black History Month workshop
• Urdu workshop
• Bangla workshop
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MJETE
• Ranked Choice Voting - Social Media Toolkit
(Njësia e Angazhimit Publik e Kryetarit të Bashkisë të NYC dhe DemocracyNYC - on.nyc.
gov/RCVToolkit)
• Ranked Choice Voting Toolkit (NYC Votes)
• Informacion për angazhimin e votuesve për organizatat jofitimprurëse
▶ VOTER ENGAGEMENT TOOLKIT
Community Votes, Nonprofit NY, and Nonprofit Vote kanë nxjerrë këtë mjet
gjithëpërfshirës dhe jofitimprurës specifik për vitin 2021, ku përfshihen afatet e voti
meve dhe taktikat jopartiake, sugjerime për GOTV, modele për email-ë dhe kërkesa
për të votuar, si dhe pamje grafike për rrjetet sociale.
▶ GOTV TOOLKIT (United Neighborhood Houses) Ku përfshihen:
		— Të qëndrosh jopartiak: Lista e aktiviteteve të lejuara për zgjedhjet për
		
501(c)3 organizata jofitimprurëse
		— Udhëzues xhepi_Fakte për votuesit e Shtetit të Nju Jorkut
		
— Pledges to Vote
		
— Make a pledge to vote in the 2021 NYC Primary Elections!
		
— NYC 2021 Elections Timeline-GOTV
		
— Udhëzues: Planifikimi dhe drejtimi i një nisme për regjistrimin e votuesve
		
— Pyetje të bëra shpesh: Votimi me radhitje sipas preferencës
		
— New York Nonprofit 2021 Elections Training

FLETA INTERAKTIVE E VOTIMIT RCV:
• Për të edukuar qytetarët e Nju Jorkut në lidhje me procesin e ri të votimit, DemocracyNYC ka kontaktuar një mjet interneti në 16 gjuhë të ndryshme për të ndihmuar qytetarët
e Nju Jorkut të mësojnë si ta plotësojnë fletën e re të votimit në gjuhën që flasin. Mjeti tregon se si llogariten rezultatet tuaja me anë të sistemit. Create a ballot në gjuhën që doni.
• Provoni të plotësoni një fletë votimi dhe Vote Here për Parqet tuaja të preferuara të
Emëruara për Gratë e Famshme.
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LAJMËRIME PËR SHËRBIMIN PUBLIK RCV:
• BRIC PSA:
What is Ranked Choice Voting?

• Rank the Vote:
How Does Ranked Choice Voting Work?

• Campaign Finance Board PSAs:
▶ English
▶ Bengali
▶ Chinese
▶ Korean
▶ Spanish

• Board of Education RCV PSAs:
▶ English
▶ Bengali
▶ Chinese
▶ Korean
▶ Spanish

INFORMACION PËR KANDIDATIN 2021
• 2021 Campaign Database:
Tregon cilët janë kandidatët që kandidojnë në
çdo lagje, qark dhe qytet, dhe përmban informacione të faqes së internetit, rrjetet sociale
dhe detajet e kontaktit për fushatën, si dhe
informacione financiare. Shikoni më shumë
këtu rreth Nismës së Qytetit për Zgjedhjet.
(Krijuar nga Center for Community Media at
the Newmark Graduate School of Journalism
në CUNY.)
• Meet Your Mayor:
Një mjet privat, argëtues dhe informativ, ku
gjithsecili mund t’i përgjigjet disa pyetjeve me
alternativa dhe të shohë se si kandidatët për
kryetar bashkie u janë përgjigjur atyre pyetjeve. (THE CITY)

MËSONI CILAT JANË TË
DREJTAT TUAJA
• Know Your Rights
New York Civil Liberties Union
• Know Your Rights
Komisioni i NYC për Angazhimin Civil

• What Can My Elected Officials Do? (CFB)
• Mësoni për kandidatët e tjerë:
çfarë duhet të dini për secilin.
▶ Mayor
▶ District Attorney
▶ Public Advocate
▶ Borough President
▶ City Council
▶ Council Part II
▶ Comptroller
▶ Sign up për të qenë të përditësuar
me mbulimin e tyre në zgjedhje.

Nëse ju kthejnë mbrapsht te
pikat e votimit: telefononi
linjën për shtypjen e votuesve
@ 866-OUR-VOTE
(866-687-8683)
Election Protection

INFORMACION PËR VOTIMIN NË NYC | 6

FJALOR: ZGJEDHJET E QYTETIT TË NJU JORKUT
Absentee Ballot: Një fletë votimi në mungesë, e cila zakonisht dërgohet me postë, përdoret për personat që nuk kanë mundësi të jenë të pranishëm fizikisht në ditën e zgjedhjeve, që të kenë mundësi
të votojnë.
Borough Presidents: Një avokat për qarkun e tyre. Presidentët e Qarqeve janë në gjendje të financojnë nisma lokale, grupe dhe projekte, si blerje e teknologjisë për shkollat, rinovim i parqeve lokale
ose përmirësim i shëndetit publik. Presidentët e Qarqeve punojnë me Këshillin e Qytetit të Nju Jorkut
dhe janë në gjendje të prezantojnë projektligje, edhe pse nuk mund të votojnë për to. Së bashku me
anëtarët e Këshillit të Qytetit të Nju Jorkut, Presidentët e Qarqeve caktojnë të gjithë anëtarët e Community Boards.
Comptroller: I njohur gjithashtu si Përgjegjësi Financiar i Qytetit, Kontrollori mbikëqyr shëndetin fiskal të qytetit duke kryer auditime performance dhe financiare të agjencive të qytetit, duke
mbrojtur pensionet, duke vënë në zbatim ligjet mbizotëruese dhe ato të pagave për jetesën, duke
mbikëqyrur buxhetin dhe duke nxitur politika që rritin efikasitetin, integritetin dhe performancën e
qytetit.
District Attorney (DA): Prokurori më i lartë për një qytet, qark ose shtet. Avokati i Qarkut ka shtrirje
të gjerë mbi faktin se çfarë ndiqet penalisht dhe si, si për shembull lirimi me kusht ose marrja e vendimeve në rastin e pranimeve të fajit. Në Qytetin e Nju Jorkut, avokatët e qarkut zgjidhen nga publiku.
General Election: Zgjedhje që mbahet rregullisht, në të cilat votuesit zgjedhin kandidatët në të
gjitha, ose në shumicën e zonave elektorale të një kombi ose shteti.
Mayor: I njohur gjithashtu si Kreu Ekzekutiv, Kryetari i Bashkisë ka fuqinë të heqë dhe të caktojë
Komisionarë, të lërë takime gjyqësore dhe të vendosë politikën e qytetit dhe prioritetet e buxhetit.
Kryetari i Bashkisë mund të shërbejë deri në dy katërvjeçarë dhe ai administron marrëdhëniet me
ligjbërësit shtetërorë dhe federalë; propozon, vë në zbatim dhe vë veto për ligjet; dhe administron
vendimet për ndarjen e zonave të mëdha, shfrytëzimin e tokës dhe politikat për strehimin.
New York City Council: Anëtarët e Këshillit të Qytetit të Nju Jorkut përfaqësojnë një prej 51 qarqeve
në Qytetin e Nju Jorkut. Ata janë përgjegjës për të propozuar dhe për të votuar për ligjet në fusha
të tilla si, policia, strehimi dhe siguria në rrugë. Anëtarët e Këshillit të qytetit punojnë me Kryetarin e
Bashkisë për të planifikuar buxhetin e qytetit çdo vit. Më e rëndësishmja, nëse dy të tretat e Këshillit të Qytetit bien dakord, ata mund të kenë përparësi mbi një veto nga Kryetari i Bashkisë. Këshilli i
Qytetit është gjithashtu një kontroll i rëndësishëm i postit të Kryetarit të Bashkisë.
Primary: Zgjedhje për të ngushtuar numrin e kandidatëve para zgjedhjeve të përgjithshme. Primaret
mund të jenë partiake (pra votuesit mund të hedhin një votë për anëtarin e partisë së tyre politike, që
duan që t’i përfaqësojë në zgjedhjet e përgjithshme) ose jopartiake (pra votuesit mund të hedhin një
votë për anëtarët e cilësdo prej partive, për të ulur numrin e përgjithshëm të kandidatëve para zgjedhjeve të përgjithshme).
Public Advocate: Një anëtar jo-votues i Këshillit të Qytetit të Nju Jorkut, i cili mund të prezantojë dhe
të bashkë-sponsorizojë legjislacione, Avokati Publik është i pari në radhë që bëhet Kryetar Bashkie
nëse ai nuk i plotëson dot detyrimet e tij. Avokati Publik mbikëqyr agjencitë e qytetit; investigon dhe
bën propozime për të adresuar ankesat e qytetarëve për shërbimet e qytetit; dhe cakton anëtarët në
borde dhe komisione.

