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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.
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Μην επιλέγετε τον ίδιο υποψήφιο περισσότερο από μία φορά και 
μην επιλέγετε δύο υποψήφιους με την ίδια σειρά προτίμησης.

Η Πόλη της Νέας Υόρκης (NYC) τώρα χρησιμοποιεί το 
σύστημα ψήφου βάσει προτίμησης (Ranked Choice Voting) στις 
προκαταρκτικές και τις ειδικές εκλογές για όλα τα τοπικά αξιώματα!

Σημειώστε την ψήφο σας κατά σειρά προτίμησης. Επιλέξτε τουλάχιστον έναν υποψήφιο και έως πέντε.

Βήμα 1:
Στην πρώτη στήλη, μαυρίστε πλήρως 
το οβάλ πλαίσιο δίπλα στον πρώτο 
προτιμώμενο υποψήφιό σας. 

Βήμα 2:
Στη δεύτερη στήλη, μαυρίστε πλήρως 
το οβάλ πλαίσιο δίπλα στον δεύτερο 
προτιμώμενο υποψήφιό σας, εάν έχετε.

Βήμα 3:
Μαυρίστε πλήρως το οβάλ πλαίσιο 
δίπλα στον τρίτο, τον τέταρτο και πέμπτο 
προτιμώμενο υποψήφιο στις αντίστοιχες 
στήλες, εάν έχετε.
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τι διακυβεύεταιΕτοιμαστείτε να χρησιμοποιήσετε 
το σύστημα ψήφου βάσει 
σειράς προτίμησης στις 
προκαταρκτικές εκλογές 
του Ιουνίου που θα διεξαχθούν 
την Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021. 

Η πρώιμη ψηφοφορία θα 
διεξαχθεί από το Σάββατο, 
12 Ιουνίου έως την Κυριακή, 
20 Ιουνίου.
 
Ελέγξτε την κατάσταση εγγραφής 
ψηφοφόρου σας, ζητήστε ένα 
έντυπο επιστολικής ψήφου και 
αναζητήστε το εκλογικό τμήμα 
σας για την πρώιμη ψηφοφορία 
και για την ημέρα των εκλογών 
στον ιστότοπο vote.nyc


