
ਇੱਕੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਦਰਜਾ ਨਾ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਦੋ 
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਿਚੰਿਨਹ੍ਤ ਨਾ ਕਰੋ।

NYC ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਿਵੱਚ ਦਰਜਾਬੰਦ 
ਚੋਣ ਮੱਤਦਾਨ (Ranked Choice Voting) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਰ੍ਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਿਨਉਨਤਮ ਇੱਕ ਅਤੇ ਅਿਧਕਤਮ ਪੰਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਿਦਓ।

ਕਦਮ 1:
ਪਿਹਲੇ ਕਾਲਮ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ 
ਅੱਗੇ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਭਰੋ। 
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ਦੂਜੇ ਕਾਲਮ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜੇਕਰ 
ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਭਰੋ।

ਕਦਮ 3:
ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦੇ ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜੇਕਰ 
ਕੋਈ ਹੈ, ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਭਰੋ।

ਉਮੀਦਵਾਰ A

ਉਮੀਦਵਾਰ B

ਉਮੀਦਵਾਰ C

ਉਮੀਦਵਾਰ D

ਉਮੀਦਵਾਰ E

ਉਮੀਦਵਾਰ F

ਉਮੀਦਵਾਰ G

ਉਮੀਦਵਾਰ H

ਉਮੀਦਵਾਰ I

ਉਮੀਦਵਾਰ J

1     2     3     4     5



ਿਕਫਾਇਤੀ ਿਰਹਾਇਸ਼
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ਪਹੁੰਚ

ਚੰਗੇ-ਫੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ

ਨੌਕਰੀਆਂ

ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ 
ਸਮਰਥਨ

ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ

ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ

ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ

ਜਨਤਕ 
ਆਵਾਜਾਈ

ਮਾਨਿਸਕ 
ਿਸਹਤ 
ਸੇਵਾਵਾਂ

ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈਇਸ ਮੰਗਲਵਾਰ, 22 ਜੂਨ, 2021 
ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਰਜਾਬੰਦ ਚੋਣ ਮੱਤਦਾਨ 
ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ 
ਹੋ ਜਾਓ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੱਤਦਾਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 
12 ਜੂਨ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ 
ਚੱਲੇਗਾ।
 
ਆਪਣੀ ਮੱਤਦਾਨ ਪੰਜੀਕਰਣ 
ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ 
ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮੱਤਦਾਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰੋ, ਅਤੇ vote.nyc ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੱਤਦਾਨ ਅਤੇ ਚੋਣ 
ਿਦਵਸ ਦੀ ਪੋਲ ਸਾਇਟ ਨੂੰ ਭਾਲੋ
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ਹੋ ਜਾਓ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੱਤਦਾਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 
12 ਜੂਨ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ 
ਚੱਲੇਗਾ।
 
ਆਪਣੀ ਮੱਤਦਾਨ ਪੰਜੀਕਰਣ 
ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ 
ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮੱਤਦਾਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰੋ, ਅਤੇ vote.nyc ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੱਤਦਾਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਿਦਵਸ 
ਦੀ ਪੋਲ ਸਾਇਟ ਨੂੰ ਭਾਲੋ


