
Mos e radhitni të njëjtin kandidat më shumë se një herë 
dhe mos shënoni dy kandidatë në të njëjtin pozicion.

NYC po përdor tani votimin me radhitje sipas preferencës 
(Ranked Choice Voting) në zgjedhjet primare dhe speciale 
për të gjitha postet lokale!

Plotësoni fletën tuaj të votimit sipas radhës së preferencës. 
Radhitni të paktën një kandidat, dhe jo më shumë se pesë.

Hapi 1:
Në kolonën e parë, ngjyroseni komplet 
rrethin pas kandidatit që e preferoni 
të parin. 

Hapi 2:
Në kolonën e dytë, ngjyroseni komplet 
rrethin për kandidatin që e preferoni të 
dytin, nëse keni një të tillë.

Hapi 3:
Ngjyrosni komplet rrethin për zgjedhjen 
tuaj të tretë, të katërt dhe të pestë në 
kolonat përkatëse, nëse keni të tillë.

KANDIDATI A

KANDIDATI B

KANDIDATI C

KANDIDATI D

KANDIDATI E

KANDIDATI F

KANDIDATI G

KANDIDATI H

KANDIDATI I

KANDIDATI J

1     2     3     4     5



shtëpi të përballueshme

ndihma 
ushqimore

shkolla të financuara 
siç duhet

vende 
pune

ndihmë për 
bizneset e vogla

hapësira publike për të gjithë

shëndetësi

parqe dhe kënde lojërash

transporti 
publik

shërbimet 
e shëndetit 

mendor

çfarë është në lojëPërgatituni të përdorni 
votimin me zgjedhje sipas 
preferencës për këto 
zgjedhje primare të martën 
më 22 qershor 2021. 

Votimi para kohe do të 
bëhet nga dita e shtunë 
më 12 qershor deri të 
dielën më 20 qershor. 
Kontrolloni statusin e 
regjistrimit tuaj si votues, 
kërkoni një fletë votimi për 
mungesë, dhe shikoni votimin 
para kohe dhe pikën për 
ditën e votimit në vote.nyc
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