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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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Nie przyznawaj temu samemu kandydatowi więcej niż jednej 
pozycji w rankingu ani nie przyznawaj tej samej pozycji więcej 
niż jednemu kandydatowi.

W NYC obowiązuje obecnie ordynacja preferencyjna (Ranked Choice Voting) 
w prawyborach i wyborach specjalnych do wszystkich urzędów lokalnych!

Oznacz kandydatów na karcie do głosowania w kolejności od najbardziej do 
najmniej preferowanego. Uszereguj od jednego do pięciu kandydatów.

Krok 1:
W pierwszej kolumnie wypełnij całkowicie 
owalne pole obok imienia i nazwiska 
kandydata pierwszego wyboru.

Krok 2:
W drugiej kolumnie wypełnij całkowicie 
owalne pole obok imienia i nazwiska 
kandydata drugiego wyboru, jeżeli go masz.

Krok 3:
Wypełnij całkowicie owalne pole 
w odpowiednich kolumnach obok 
kandydatów trzeciego, czwartego 
i piątego wyboru, jeżeli ich masz.
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jaka jest stawka
Przygotuj się na ordynację 
preferencyjną w czerwcowych 
prawyborach we wtorek 
22 czerwca 2021 r.

Głosowanie przedterminowe 
będzie się odbywać od soboty 
12 czerwca do niedzieli 
20 czerwca.
Sprawdź swój status 
rejestracji wyborcy, poproś 
o kartę do głosowania 
korespondencyjnego 
i zobacz, gdzie możesz 
głosować przedterminowo 
lub w dniu wyborów, na 
stronie vote.nyc

dobre finansowanie szkół


