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Năm nay, người dân New York sẽ có một cách mới, đơn giản để bỏ phiếu cho các quan chức đắc cử ở địa 
phương của chúng ta trong các cuộc bầu cử sơ bộ và đặc biệt cho vị trí Thị Trưởng, Giám Đốc Quản Lý 
Tài Chánh, Người Đại Diện Công Chúng, Chủ Tịch Quận và Hội Đồng Thành Phố. 

Bầu Phiếu Theo Thứ Hạng Lựa Chọn Sẽ Đến Thành Phố New York 

Để biết thêm thông tin và xem video giải thích,
hãy truy cập trang web của chúng tôi tại RankTheVoteNYC.org

Với Bầu Phiếu Theo Thứ Hạng Lựa Chọn (RCV), quý vị đánh dấu ưu tiên của mình cho các ứng cử viên theo thứ tự, 
thay vì chỉ bỏ phiếu cho một người. Nếu quý vị vẫn muốn chỉ bỏ phiếu cho một ứng cử viên, quý vị vẫn có thể.

Bỏ phiếu cho ứng cử viên yêu thích của quý vị trước và sau đó xếp hạng lựa chọn thứ 2, 3, 4 và 5 trong trường hợp 
ứng cử viên yêu thích của quý vị không giành chiến thắng. RCV cho cử tri quyền lựa chọn dựa trên hy vọng và giá 
trị của quý vị, mà không sợ bầu phải người mà quý vị không thích.

Tại sao lại là Bầu Phiếu Theo Thứ Hạng Lựa Chọn (RCV)

Sau đây là cách điền vào lá phiếu mới của quý vị
Ghi nhớ (Hình 2 & Hình 3)

Chỉ tô một hình bầu dục cho mỗi cột

Quý vị có thể xếp hạng nhiều hoặc ít ứng cử
viên theo mong muốn của mình, bao gồm cả
ứng cử viên viết tên vào (write-in), tối đa là

năm (5) ứng cử viên

Phiếu bầu của quý vị có sức mạnh hơn nếu quý
vị chỉ tô 1 hình bầu dục cho mỗi hàng, tức là chỉ
xếp hạng mỗi ứng cử viên một lần

• Giống như mọi khi, nếu quý vị đang xếp hạng hoặc chỉ bầu cho một 
ứng cử viên, hãy tô hình bầu dục đầu tiên ở bên phải của ứng cử viên 
lựa chọn thứ nhất của quý vị.

• Để phiếu bầu của quý vị có thêm sức mạnh, hãy tiếp tục và chọn lựa 
chọn thứ 2, tô hình bầu dục lựa chọn thứ 2 ở bên phải ứng cử viên.

• Tiếp tục cho đến khi quý vị đã xếp hạng tối đa 5 lựa chọn của mình.

http://www.rankthevotenyc.org


CÁC NGÀY CHÍNH QUAN TRỌNG CỦA THÁNG 6 

Yêu cầu lá phiếu bầu vắng mặt của quý vị ngay hôm nay
Bỏ phiếu sớm bắt đầu từ Thứ Bảy, ngày 6/12 - Chủ Nhật, ngày 6/20.

Kiểm tra địa điểm bỏ phiếu được chỉ định của quý vị
Ngày bầu cử là Thứ Ba, ngày 6/22, các phòng phiếu

mở cửa từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối.
Kiểm tra địa điểm bỏ phiếu của quý vị

Câu Hỏi Thường Gặp Về RCV

Tài nguyên

Tôi có thể bỏ phiếu cho cùng một ứng cử viên nhiều hơn 
một lần không?
Quý vị có thể, nhưng lá phiếu của quý vị có nhiều sức 
mạnh hơn nếu quý vị xếp hạng các ứng cử viên. Xếp 
hạng một ứng cử viên làm lựa chọn thứ nhất, thứ hai và 
thứ ba của quý vị cũng sẽ có tác dụng giống như để 
trống lựa chọn thứ hai, thứ ba và các lựa chọn khác. 
Quý vị không làm tăng cơ hội chiến thắng của một ứng 
cử viên bằng cách chọn ứng cử viên đó nhiều lần.

Việc xếp hạng có ảnh hưởng đến ứng cử viên lựa chọn 
thứ nhất của tôi không?
Không. Xếp hạng các ứng cử viên khác không ảnh hưởng đến 
phiếu bầu cho ứng cử viên lựa chọn thứ nhất của quý vị.

Kiểm tra trạng thái ghi danh cử tri của quý vị, yêu cầu lá phiếu bầu vắng mặt 
và tra cứu địa điểm bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu trong ngày bầu cử của quý vị: 

vote.nyc

Tôi có cần xếp hạng ứng cử viên để phiếu bầu của mình 
được tính không?
Không, quý vị có thể xếp hạng nhiều hoặc ít ứng viên 
một cách tùy ý và phiếu bầu của quý vị vẫn sẽ được 
tính.

Người chiến thắng được xác định như thế nào?
Đầu tiên là, tất cả các phiếu lựa chọn thứ nhất sẽ được 
tính. Nếu một ứng cử viên được 50% + 1 phiếu lựa chọn 
thứ nhất, họ sẽ thắng. Nếu không, phiếu bầu sẽ được 
tính theo vòng. Trong mỗi vòng, các ứng cử viên có ít 
phiếu bầu nhất sẽ bị loại. Phiếu bầu cho ứng cử viên đó 
được tính cho lựa chọn tiếp theo của cử tri đó. Các vòng 
tiếp tục diễn ra cho đến khi chọn được người chiến 
thắng trong 2 ứng cử viên cuối cùng. 

Bầu Phiếu Theo Thứ Hạng Lựa Chọn có nghĩa là

Nhiều Quyền Lực Hơn cho người dân New York và không dành cho những
quyền lợi đặc biệt.

vì việc xếp hạng các ứng cử viên có nhiều tác động hơn.

cho người dân New York, họ có thể bỏ phiếu cho chỉ một
ứng cử viên hoặc xếp hạng tối đa năm ứng cử viên cho
văn phòng địa phương.

Nhiều Tiếng Nói Hơn
Nhiều Lựa Chọn Hơn

Để biết thêm thông tin và xem video giải thích,
hãy truy cập trang web của chúng tôi tại RankTheVoteNYC.org
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