
Formulari i regjistrimit të votuesit në shtetin e Nju Jorkut

Regjistrohu për të votuar
Me këtë formular ju regjistroheni për të votuar në 
votimet në shtetin e Nju Jorkut. Mund ta përdorni 
këtë formular për:
 të ndryshuar emrin ose adresën në 

regjistrimin e votuesit
 t’u bërë anëtar i një partie politike
 të ndryshuar anëtarësimin në parti

Për t’u regjistruar duhet që:

diku tjetër.

Dërgoje ose dorëzoje 
këtëformular
Plotëso formularin më poshtë dhe dërgoje në 
adresën e rrethit tënd në pjesën e pasme të këtij 

Board of Elections (Bordi i Votimeve të Rrethit).

Postoje ose dërgoje këtë formular të paktën 25 ditë 
para votimeve kur doni të votoni. Qarku juaj do t’ju 
njoftojë se jeni të regjistruar për të votuar.

Pyetje?
Telefononi County Board of Elections  
të renditur në pjesën e pasme të këtij formulari ose 

Gjeni përgjigjet ose mjetet në faqen tonë të 

internetit 

Verifikimi i identitetit tuaj

ditës së votimeve me anë të numrit DMV (numri 
i patentës ose numri ID i jo-shoferit), ose katër 
shifrat e fundit të numrit të sigurimeve, të cilin 
do ta shënoni më poshtë. 

Nëse nuk keni numër DMV ose numër 
sigurimesh shoqërore, mund të përdorni një foto 

Nëse nuk jemi në gjendje të verifikojmë 
identitetin tuaj para ditës së votimeve, do të 
pyeteni për ID-në tuaj kur të votoni për herë 
të parë. 
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Betim: Betohem ose pohoj se

për të votuar në shtetin e Nju Jorkut. 

x x x – x x –

 Partia demokratike (Democratic party)

 (Republican party)

 Partia konservatore (Conservative party)

 (Green party )

 Partia e familjeve në punë (Working Families party)

 Partia e pavarësisë (Independence party)

 Partia për të drejtat e grave (Women’s Equality party)

 Partia e reformave (Reform party)

 (Other)
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A je shtetas amerikan?   Po  Jo

A keni votuar më parë?  Po  Jo

Datëlindja Seksi

Në çfarë viti?

Telefon Email

Pyetje opsionale

Historia e votimit

Informacione votimi 
që kanë ndryshuar

asgjë ose nuk keni votuar më parë

Identifikimi

 
Verifikimi i identitetit tuaj më sipër.

Partia politike

Regjistrimi në një parti politike 

një partie politike, një votues duhet 
të regjistrohet në atë parti politike 

Adresa ku 
merrni postën

si më sipër

Më shumë informacione

1

A do të jeni 18 vjeç ose më shumë  
në ditën e zgjedhjeve ose para saj?  Po  Jo 

2

Është krim të jepni një regjistrim fallco ose t’i jepni informacione të rreme Bordit të Zgjedhjeve.

Mbiemri

Adresa (jo kutia postare)

Adresa ose kutia postare

Emri juaj ishte

Adresa juaj ishte

Shteti  juaj i mëparshëm ose qarku në shtetin e Nju Jorkut ishte

Qyteti/Fshati

Qyteti/Fshati

Qarku në shtetin e Nju Jorkut

Ap. Numri

Data

Firma

Kutia postare

Kodi ZIP

Kodi ZIP

Parashtesa

Iniciali i emrit të mesmëEmri

Nëse përgjigjeni Jo, nuk mund të regjistroheni për të votuar.
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 Asnjë parti (No party)

Nëse përgjigjeni Jo

Kualifikimet

Emri juaj

Adresa ku jetoni

Ky formular duhet të plotësohet në anglisht.

Dua të regjistrohen në një parti politike

Nuk dua të regjistrohem në një parti politike

SHIRIT NGJITËS

It is a crime to procure a false registration or to furnish false information to the Board of Elections. Please print in blue or black ink.

For board use only

Quali�cations

Are you a citizen of the U.S.? Yes No

If you answer No, you cannot register to vote.

Will you be 18 years of age or older on or before election day? Yes No

If you answer No, you cannot register to vote unless you will be 18 by the end of the year.

Last name

First name Middle Initial

Su�x

More information
Items 6 & 7 are optional

Your name

�e address where you live

Address (not P.O. box)

City/Town/Village

New York State County

Apt. Number Zip code

Address or P.O. box

City/Town/Village

P.O. Box Zip code

What year?Voting history

Voting information that has changed
Skip if this has not changed or you have not voted before

�e address where you receive mail
Skip if same as above

Your name was

New York State DMV number 

Last four digits of your Social Security number

I do not have a New York State driver’s license or a Social Security number.

Your address was

Your previous state or New York State County was

Have you voted before? Yes No

Identi�cation
You must make 1 selection 
For questions, please refer to Verifying your identity above.

Political party
You must make 1 selection
Political party enrollment is optional but that, in order to vote in a 
primary election of a political party, a voter must enroll in that political 
party, unless state party rules allow otherwise.

Optional questions

I wish to enroll in a political party

I do not wish to enroll in a political party

A�davit: I swear or a�rm that
 I am a citizen of the United States.

at least 30 days before the election.

convicted and �ned up to $5,000 and/or jailed for up to four years.

Date

Sign

glue strip

I need to apply for an Absentee ballot.

I would like to be an Election Day worker.

 
1-800-367-8683 1-800-367-8683

 
1-800-367-8683

Birth date Sex

Phone

Duhet të jeni shtetas për t'u regjistruar për 
të votuar.

Emri juaj duhet të përputhet me emrin në kartën 
e identitetit tuaj.

Shkrimi i numrit të telefonit dhe/ose email-it do 
t'i japë mundësi BOE t'ju kontaktojë nëse ka 
probleme me formularin e regjistrimit. Nuk 
është i domosdoshëm.

Nëse po përditësoni informacionet e 
regjistrimit për votim, këto informacione do të 
ndihmojnë BOE të gjejë regjistrimet e votimit 
tuaj. Nuk është i domosdoshëm.

Nëse po përditësoni regjistrimin e votuesit, 
plotësoni emrin, adresën ose rrethin/shtetin e 
mëparshëm për të ndihmuar BOE të gjejë 
informacionet tuaja ekzistuese.

Duhet të zgjidhni një nga partitë e renditura, të 
shkruani emrin e një partie ose të zgjidhni të 
mos përfshiheni në asnjë parti. Duhet të 
regjistroheni në një nga partitë e renditura për të 
votuar në zgjedhjet kryesore të asaj partie, përveç 
nëse rregullat e shtetit e lejojnë ndryshe.
Mund ta ndryshoni partinë tuaj njëherë në vit 
duke plotësuar një formular të ri regjistrimi dhe 
duke e paraqitur jo më pak se 25 ditë para 
zgjedhjeve të përgjithshme. Kjo do të hyjë në 
efekt 7 ditë pas zgjedhjeve.

Mund të regjistroheni për të votuar në moshën 
17 vjeç nëse do të jeni 18 vjeç deri në fund 
të vitit.

Shkruani adresën ku jetoni në kutinë 8. Për të 
marrë postë në një adresë tjetër, shkruajeni në 
kutinë 9.
Nëse jeni i pastrehë:
• shkruani një vend ku mund të gjendeni, si për 

shembull “Bench in Central Park on 86th 
Street”, në kutinë 8.

• shkruani një adresë ku mund të merrni postë, 
si për shembull strehë ose kutia postare në 
kutinë 9.

Jepni qo�ë një numër ID të Shtetit të Nju 
Jorkut ose 4 shifrat e fundit të numrit të 
sigurimeve shoqërore.

Nëse nuk keni asnjërën, shënoni kutinë e tretë. 
Herën e parë që votoni, duhet të paraqitni mjet 
identi�kimi në vendin e votimeve: (1) një kartë 
identiteti me fotogra� (2) vërtetim adrese, si 
për shembull një faturë energjie ose gazi që 
tregon emrin dhe adresën tuaj.

Ju lutem lexoni me kujdes rregullat e 
deklaratës para se të �rmosni dhe shkruani 
datën për ta bërë formularin të vlefshëm.

Mund t'ju ndihmojë dikush të plotësoni 
pjesën tjetër të formularit, por duhet ta 
�rmosni vetë.SHKRUAJENI LEXUESHËM ME STILOLAPS BLU OSE TË ZI!

KY FORMULAR DUHET TË PLOTËSOHET NË ANGLISHT

UDHËZIME PËR FORMULARIN E REGJISTRIMIT TË VOTUESIT NË SHTETIN E NJU JORKUT
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Nëse nuk jeni në gjendje të votoni në pikën e 
votimeve në ditën e zgjedhjeve, shënoni kutinë 
për të marrë një �etë votimi në mungesë. Mund 
të kërkoni një �etë votimi në mungesë nga BOE 
pasi të regjistroheni për të votuar qo�ë nëse e 
shënoni këtë kuti ose jo.
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