२०२१ मा न्यू योकर्
िसटीको मतदाताह�को
सशि�करण

ज ि त धे रै ि व क ल् प ,
त् य ि त धे रै आ व ा ज

अब न्यू योकर् मा पिन “यार्न्क चोईस भो�टङ”
(�ेणी ब� गरे र सबैलाई भोट गन�)
'यो वषर् न्यू योकर् वासीह�सँग िडिस्�कह� 11 र 15 को िसटी काउिन्सलको लािग आउदो
िवशेष िनवार्चनह�मा मतदान गनर् नयाँ र सिजलो त�रका �नेछ।'

तपा�को नयाँ मतप� कसरी भन�?

• सदा जस्तै, तपा�ले एउटा
उम्मे�ारलाई मा� भोट गन� हो
भने पिन, ता �ेणीमा राखेर
थु�ैलाई भोट गन� भए पिन,
तपा�को पिहलो िवकल्पको दायाँ
प�ीको गोलो भनुर्होस्
• तपा�को मतदानलाई अझ
साथर्क बनाउन, दो�ो िवकल्प
पिन रोज्नुहोस्। उम्मे�ारको दायाँ
प�ी दो�ो िवकल्पको गोलोमा
भनुर्होस्। ५ जना सम्म
उम्मे�ारह� रोज्नुहोस्

“या�क चोईस भो�टङ् ” (Rank Choice Voting – RCV) �कन त?
RCV ले मतदाताह�लाई आफ्ना उम्मे�ारह�लाई �ेणी-व� गरे र भोट �दने शि�
�दन्छ। तपा�ले आफ्नो पिहलो िवकल्प रोजे पिछ ब्याकअपको लािग दो�ो, ते�ो,
चौथो, र पाँच� िवकल्पह� रोज्न स�ु �नेछ।
थप जानकारी र पूणर् िववरणको भोिडयो हेनर् हा�ो वेबसाईटमा
जानु होला: RankTheVoteNYC.org

“या�क चोईस भो�टङ् ” (Rank Choice Voting – RCV) को माने…
िवशेष स्वाथर् भएका समुहह� नभएर सवर्साधरण न्यू योकर्
वासीको सशि�करण
उम्मे�ारह�लाई �ेणी ब� गरे र सबैलाई भोट �दंदा अझ �भावकारी �ने
�ँदा तपा�को लािग धैरै आवाज
चाहेमा एक जनालाई मा�, अथवा स्थािनय अ�फसको लािग अिधकमा
पाँच जना सम्मलाई �ेणी ब� गरे र भोट �दन पाउँ दा थु�ै िवकल्पह�

िवशेष िनवार्चनसम्बन्धी सूचना
तपा�को िसटी काउनिसलको �ितिनिधको लािग �ने यो महत्वपूणर् चुनाव
नछु टाउनुहोस्! सबै रिजस्टर भएका मतदाताह� िवशेष चुनावमा भाग िलन योग्य
�नेछन् तपा�को “एब्सेन्टी ब्यालट” (अनुपिस्थत मतप�) आजै मगाउनुहोस्

BRONX िसटी काउिन्सल िडिस्�कह� 11 र 15 का मतदाताह�
अल� भो�टङ् (अि�म मतदान) शिनबार, माचर् 13 देिख
आइतबार, माचर् 21 सम्म चालू रहन्छ।
िनवार्चनको �दन मङ्गलबार, माचर् 23 गते हो,
मत के न्�ह� िबहानको 6 बजे देिख राितको 9 बजे सम्म खुला रहन्छ।

BRONX िसटी काउिन्सल िडिस्�कह� 11 र 15 का मतदाताह�
अल� भो�टङ् (अि�म मतदान) शिनबार, माचर् 13 देिख
आइतबार, माचर् 21 सम्म चालू रहन्छ।
िनवार्चनको �दन मङ्गलबार, माचर् 23 गते हो,
मत के न्�ह� िबहानको 6 बजे देिख राितको 9 बजे सम्म खुला रहन्छ।

�ोतह�

तपा�को भोटर रिजस्�ेशनको िस्थित हेनुर्होस्, “एब्सेन्टी ब्यालट” (अनुपिस्थत
मतप�) मगाउनुहोस्, अिन तपा�को अि�म मतदान र चुनावको �दनको मतदान
के न्�ह� प�ा लगाउनुहोस्: vote.nyc
थप जानकारी र पूणर् िववरणको भोिडयो हेनर् हा�ो वेबसाईटमा
जानु होला: RankTheVoteNYC.org

