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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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ال تقم بترتیب نفس المرشح أكثر من مرة، 
ین في نفس الترتیب. وال تحدد مرشحَّ

تستخدم مدینة نیویورك (NYC) اآلن التصویت حسب ترتیب التفضیالت 
(Ranked Choice Voting) في االنتخابات التمھیدیة والخاصة لجمیع المناصب المحلیة!

حدد خیاراتك على بطاقة االقتراع حسب ترتیب التفضیالت. یمكنك ترتیب مرشح واحد على األقل وما یصل إلى خمسة مرشحین.

الخطوة 1:
في العمود األول، ظلل الشكل البیضاوي بالكامل 

الموجود بجانب خیار مرشحك األول. 

الخطوة 2:
في العمود الثاني، ظلل الشكل البیضاوي بالكامل 

لتحدید خیار مرشحك الثاني، إذا كان لدیك مرشحاً 
للخیار الثاني.

الخطوة 3:
ظلل الشكل البیضاوي بالكامل لتحدید خیارك الثالث 
والرابع والخامس في األعمدة المعنیة، إذا كان لدیك 

مرشحین للخیار الثالث والرابع والخامس.

A المرشح

B المرشح

C المرشح

D المرشح

E المرشح

F المرشح

G المرشح

H المرشح

I المرشح

J المرشح

اإلسكان االقتصادي

الحصول 
على الغذاء

المدارس الممولة تمویالً جیداً

الوظائف

دعم األعمال 
التجاریة الصغیرة

تیّسر الوصول لألماكن العامة

الرعایة الصحیة

المتنزھات والمالعب

وسائل النقل 
العام

خدمات 
الصحة 
العقلیة

ما الموضوعات المطروحة

45 3 2 1

كن مستعداً الستخدام التصویت حسب 
ترتیب التفضیالت في االنتخابات 

التمھیدیة المقرر عقدھا في یونیو/ 
حزیران الجاري، یوم الثالثاء الموافق، 

22 یونیو/ حزیران، 2021. 

تجري عملیة التصویت المبكر ابتداًء 
من السبت 12 یونیو/ حزیران حتى 

األحد 20 یونیو/ حزیران.

تحقق من حالة تسجیل الناخب 
الخاصة بك، واطلب بطاقة االقتراع 
الغیابي، وابحث عن موقع االقتراع 
لیوم االنتخابات والتصویت المبكر 

الخاص بك على الموقع اإللكتروني 
vote.nyc


