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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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Não classifique o mesmo candidato mais de uma vez e não 
marque dois candidatos com a mesma classificação.

NYC está agora usando o sistema de votação por ordem de preferência 
(Ranked Choice Voting) nas eleições primárias e especiais para todos os 
cargos políticos locais!

Marque sua cédula de votação por ordem de preferência. Classifique pelo menos 
um candidato e, no máximo, até cinco.

Etapa 1:
Na primeira coluna, preencha 
completamente o oval ao lado de sua 
primeira escolha de candidato.

Etapa 2:
Na segunda coluna, preencha 
completamente o oval ao lado de sua 
segunda escolha de candidato, se for o caso.

Etapa 3:
Preencha completamente o oval ao lado de 
sua terceira, quarta e quinta escolhas nas 
respectivas colunas, se for o caso.
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o que está em jogoPrepare-se para usar o 
sistema de votação por ordem 
de preferência nas eleições 
primárias na terça-feira, 
22 de junho de 2021. 

A votação antecipada 
acontecerá de sábado, 
12 de junho, a domingo, 
20 de junho. 
Verifique a situação de seu 
registro de eleitor, solicite 
uma cédula de ausente e 
saiba qual é seu local de 
votação antecipada e do 
dia da eleição em vote.nyc


