
JAM NJË NJUJORKEZ 
EMIGRANT. A MUND TË VOTOJ?

Nëse i plotësoni kërkesat e regjistrimit për të votuar në 
shtetin e Nju-Jorkut, vizitoni: WWW.VOTING.NYC

Nuk është e nevojshme të flisni anglisht që të regjistroheni për të votuar.

Formularët e votuesit disponohen në anglisht, arabisht, bengalisht, frëngjisht, 
greqisht, italisht, jidisht, kinezisht, koreanisht, kreolishte të Haitit, polonisht, 
rusisht, shqip, spanjisht, tagalogisht dhe urduisht.

Pavarësisht nëse mund të regjistroheni ose jo për të votuar, shihni anën tjetër 
të kësaj flete për t'u informuar mbi mënyra të tjera se si të merrni pjesë në 
marrjen e vendimeve në komunitetin tuaj.

Nëse dëshironi të dini nëse kualifikoheni apo jo për të fituar shtetësinë 
amerikane, vizitoni www.nyc.gov/citizenship ose telefononi në numrin 
311 dhe thoni “citizenship appointment”. 

Ju mund të regjistroheni për të 
votuar nëse:

 9 Keni marrë shtetësinë amerikane 
nëpërmjet natyralizimit

 9 Keni marrë shtetësinë amerikane 
nëpërmjet prindërve tuaj që janë 
shtetas amerikanë

 9 Jeni shtetas amerikan i lindur në Porto-
Riko ose në territore të tjera amerikane

Gjithashtu, duhet të jeni të paktën 
18 vjeç deri në fund të këtij viti dhe 
të jeni rezident në Nju-Jork prej 
të paktën 30 ditë përpara Ditës së 
Zgjedhjeve.

Ju nuk mund të votoni nëse:
 ³ Keni aplikuar për natyralizim, por 

nuk e keni përfunduar procesin
 ³ Zotëroni kartë jeshile
 ³ Keni një vizë ose ndonjë formë 

tjetër statusi emigracioni, ose nuk 
keni asnjë status emigracioni

 ³ Jeni në liri me kusht (përveç 
rasteve kur ju është dhënë falje 
nga guvernatori), në burg për një 
krim, po gjykoheni si pa zotësi 
juridike për të vepruar me vendim 
gjykate ose po planifikoni të 
votoni në një shtet tjetër.

Albanian



MERR PJESË NË DEMOKRACI!
Pjesëmarrja në demokraci nuk është thjesht votimi. Të gjithë njujorkezët, 
pavarësisht statusit të tyre të shtetësisë apo emigracionit, mund të 
angazhohen në komunitetet e tyre në shumë mënyra:

Angazhohuni në forumin e komunitetit tuaj vendor: Forumet 
e komuniteteve janë grupe demokratike vendore që shqyrtojnë 
nevojat dhe shqetësimet e komunitetit. Gjeni informacion rreth 
forumit të komunitetit tuaj në nyc.gov/cau

Merrni pjesë në buxhetimin me pjesëmarrje: Në shumë 
lagje, banorët e Nju-Jorkut mund të ndihmojnë në përcaktimin 
e shpenzimit të fondeve të qytetit. Mësoni më shumë rreth 
buxhetimit me pjesëmarrje në council.nyc.gov/pb

Angazhohuni në këshillat arsimorë: Të gjithë prindërit në 
Nju-Jork kanë të drejtë të marrin pjesë në këshillet arsimore të 
komunitetit (CEC) pranë distriktit shkollor të fëmijëve të tyre, 
si dhe në katër këshillat arsimorë në nivel qyteti. Mësoni më 
shumë në nycparentleaders.org

Dhuroni kohën tuaj si vullnetarë në një fushatë politike: 
Edhe nëse nuk mund të regjistroheni për të votuar, ju mund t'ia 
dhuroni kohën tuaj si vullnetarë një fushate politike. Një listë 
të kandidatëve aktualë e gjeni këtu: voting.nyc

Jepni kontribut vullnetar në komunitetin tuaj: Mund të 
ofroni kontributin tuaj vullnetar në organizatat në nivel qyteti 
ose komuniteti. Për të gjetur mundësi për kontribut vullnetar, 
vizitoni nyc.gov/service


