
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

HAIK BEDROSIAN
11 Matthew Avenue INDEPENDENT
ALI DIENG
165 James Avenue INDEPENDENT
WILL EMMONS
30 Blodgett Street Unit 1 INDEPENDENT
KEVIN McGRATH
266 North Avenue INDEPENDENT
MAX TRACY
39 Greene Street Apt. #2 PROGRESSIVE
MIRO WEINBERGER
14 Summit Street DEMOCRATIC
PATRICK WHITE
95 Lakeside Avenue INDEPENDENT

JACK HANSON 
297 College Street #C7 PROGRESSIVE

KATHLEEN “KATHY” OLWELL
136 North Prospect Street

SUE ALENICK
534 North Street DEMOCRATIC

LISA K. LAX
41 Thibault Parkway PROGRESSIVE
GLORIA YANDOW
421 North Street INDEPENDENT

ورقة االقتراع الرسمية
انتخابات المدينة السنوية

BURLINGTON, VERMONT
2 مارس، 2021

يُرجى التصويت في كال جانبي ورقة االقتراع

تعليمات للناخبين
 .1. استخدم قلم جاف أسود أو قلم رصاص لتظليل الشكل البيضاوي

2. للتصويت لصالح شخص تمت طباعة اسمه على بطاقة االقتراع، قم بتظليل الشكل البيضاوي في يمين اسم ذلك الشخص.
3. للتصويت لصالح شخص لم تتم طباعة اسمه على بطاقة االقتراع، اكتب أو الصق اسمه في الفراغ المتوفر وظلّل الشكل البيضاوي في يمين سطر المرشح 

 .الذي من خارج القائمة
4. ال تصوت في منصب لصالح أكثر من مرشح حسب العدد المذكور في جملة "ال تصّوت ألكثر من #".

5. إذا ارتكبت خطأً ما، أو قمت بتمزيق ورقة االقتراع، أو قمت بطمسها، فأعدها إلى مسؤول االنتخابات واحصل على ورقة اقتراع أُخرى. 
تجنب المسح والشطب.

لرئاسة البلدية

)مرشح من خارج القائمة(

لمدة ثالث سنوات
ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

لمفوض مدارس 
المنطقة الشرقية

لمفتش 
االنتخابات

لمدة سنتين
ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

لمدة ثالث سنوات
ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

لعضو مجلس المدينة 
بالمنطقة الشرقية

لمدة سنتين
ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

لموظف الدائرة
لمدة سنتين

ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

الدائرة 1

)مرشح من خارج القائمة(

)مرشح من خارج القائمة(

)مرشح من خارج القائمة(

)مرشح من خارج القائمة(

SAMPLE

Arabic



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

HAIK BEDROSIAN
11 Matthew Avenue INDEPENDENT
ALI DIENG
165 James Avenue INDEPENDENT
WILL EMMONS
30 Blodgett Street Unit 1 INDEPENDENT
KEVIN McGRATH
266 North Avenue INDEPENDENT
MAX TRACY
39 Greene Street Apt. #2 PROGRESSIVE
MIRO WEINBERGER
14 Summit Street DEMOCRATIC
PATRICK WHITE
95 Lakeside Avenue INDEPENDENT

TIKI ARCHAMBEAU
36 Crombie Street #1 INDEPENDENT
PERRI FREEMAN
37 Bright Street, Apt. 206 PROGRESSIVE
PEGGY A. LUHRS
52 Peru Street INDEPENDENT

JEAN WALTZ
32 Cedar Street

WENDY COE
102 St. Louis Street PROGRESSIVE

LAURA McKENNA
31 Decatur Street PROGRESSIVE

SOLVEIG OVERBY
87 Walnut Street INDEPENDENT

ورقة االقتراع الرسمية
انتخابات المدينة السنوية

BURLINGTON, VERMONT
2 مارس، 2021

يُرجى التصويت في كال جانبي ورقة االقتراع

تعليمات للناخبين
 .1. استخدم قلم جاف أسود أو قلم رصاص لتظليل الشكل البيضاوي

2. للتصويت لصالح شخص تمت طباعة اسمه على بطاقة االقتراع، قم بتظليل الشكل البيضاوي في يمين اسم ذلك الشخص.
3. للتصويت لصالح شخص لم تتم طباعة اسمه على بطاقة االقتراع، اكتب أو الصق اسمه في الفراغ المتوفر وظلّل الشكل البيضاوي في يمين سطر المرشح 

 .الذي من خارج القائمة
4. ال تصوت في منصب لصالح أكثر من مرشح حسب العدد المذكور في جملة "ال تصّوت ألكثر من #".

5. إذا ارتكبت خطأً ما، أو قمت بتمزيق ورقة االقتراع، أو قمت بطمسها، فأعدها إلى مسؤول االنتخابات واحصل على ورقة اقتراع أُخرى. 
تجنب المسح والشطب.

لرئاسة البلدية

)مرشح من خارج القائمة(

لمدة ثالث سنوات
ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

الدائرة 2

 لمفوض مدارس 
المنطقة المركزية

 لمفتش 
االنتخابات

 لمفتش 
االنتخابات

لمدة سنتين
ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

لمدة ثالث سنوات
ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

لمدة سنة واحدة
ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

لعضو مجلس المدينة 
بالمنطقة المركزية

لمدة سنتين
ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

لموظف الدائرة
لمدة سنتين

ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

)مرشح من خارج القائمة(

)مرشح من خارج القائمة(

)مرشح من خارج القائمة(

)مرشح من خارج القائمة(

)مرشح من خارج القائمة(

SAMPLE

Arabic



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

HAIK BEDROSIAN
11 Matthew Avenue INDEPENDENT
ALI DIENG
165 James Avenue INDEPENDENT
WILL EMMONS
30 Blodgett Street Unit 1 INDEPENDENT
KEVIN McGRATH
266 North Avenue INDEPENDENT
MAX TRACY
39 Greene Street Apt. #2 PROGRESSIVE
MIRO WEINBERGER
14 Summit Street DEMOCRATIC
PATRICK WHITE
95 Lakeside Avenue INDEPENDENT

TIKI ARCHAMBEAU
36 Crombie Street #1 INDEPENDENT
PERRI FREEMAN
37 Bright Street, Apt. 206 PROGRESSIVE
PEGGY A. LUHRS
52 Peru Street INDEPENDENT

JEAN WALTZ
32 Cedar Street

CHARLIE GIANNONI
63 Rose Street PROGRESSIVE

KIT ANDREWS
235 Park Street, Unit 1 PROGRESSIVE

ورقة االقتراع الرسمية
انتخابات المدينة السنوية

BURLINGTON, VERMONT
2 مارس، 2021

يُرجى التصويت في كال جانبي ورقة االقتراع

تعليمات للناخبين
 .1. استخدم قلم جاف أسود أو قلم رصاص لتظليل الشكل البيضاوي

2. للتصويت لصالح شخص تمت طباعة اسمه على بطاقة االقتراع، قم بتظليل الشكل البيضاوي في يمين اسم ذلك الشخص.
3. للتصويت لصالح شخص لم تتم طباعة اسمه على بطاقة االقتراع، اكتب أو الصق اسمه في الفراغ المتوفر وظلّل الشكل البيضاوي في يمين سطر المرشح 

 .الذي من خارج القائمة
4. ال تصوت في منصب لصالح أكثر من مرشح حسب العدد المذكور في جملة "ال تصّوت ألكثر من #".

5. إذا ارتكبت خطأً ما، أو قمت بتمزيق ورقة االقتراع، أو قمت بطمسها، فأعدها إلى مسؤول االنتخابات واحصل على ورقة اقتراع أُخرى. 
تجنب المسح والشطب.

لرئاسة البلدية

)مرشح من خارج القائمة(

لمدة ثالث سنوات
ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

الدائرة 3

 لمفوض مدارس 
المنطقة المركزية

 لمفتش 
االنتخابات

لمدة سنتين
ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

لمدة ثالث سنوات
ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

لعضو مجلس المدينة 
بالمنطقة المركزية

لمدة سنتين
ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

لموظف الدائرة
لمدة سنتين

ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

)مرشح من خارج القائمة(

)مرشح من خارج القائمة(

)مرشح من خارج القائمة(

)مرشح من خارج القائمة(

SAMPLE

Arabic



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

HAIK BEDROSIAN
11 Matthew Avenue INDEPENDENT
ALI DIENG
165 James Avenue INDEPENDENT
WILL EMMONS
30 Blodgett Street Unit 1 INDEPENDENT
KEVIN McGRATH
266 North Avenue INDEPENDENT
MAX TRACY
39 Greene Street Apt. #2 PROGRESSIVE
MIRO WEINBERGER
14 Summit Street DEMOCRATIC
PATRICK WHITE
95 Lakeside Avenue INDEPENDENT

MARK BARLOW
25 Holly Lane INDEPENDENT
KIENAN CHRISTIANSON
35 Algird Street DEMOCRATIC/PROGRESSIVE

KENDRA SOWERS
1 Surf Road

SALLY “SAL” MILLICHAMP
65 Cambrian Way, Apt. 408 DEMOCRATIC

KEREN TURNER
55 Leonard Street DEMOCRATIC

KERRY HOLWAY
63 Loaldo Drive DEMOCRATIC

ورقة االقتراع الرسمية
انتخابات المدينة السنوية

BURLINGTON, VERMONT
2 مارس، 2021

يُرجى التصويت في كال جانبي ورقة االقتراع

تعليمات للناخبين
 .1. استخدم قلم جاف أسود أو قلم رصاص لتظليل الشكل البيضاوي

2. للتصويت لصالح شخص تمت طباعة اسمه على بطاقة االقتراع، قم بتظليل الشكل البيضاوي في يمين اسم ذلك الشخص.
3. للتصويت لصالح شخص لم تتم طباعة اسمه على بطاقة االقتراع، اكتب أو الصق اسمه في الفراغ المتوفر وظلّل الشكل البيضاوي في يمين سطر المرشح 

 .الذي من خارج القائمة
4. ال تصوت في منصب لصالح أكثر من مرشح حسب العدد المذكور في جملة "ال تصّوت ألكثر من #".

5. إذا ارتكبت خطأً ما، أو قمت بتمزيق ورقة االقتراع، أو قمت بطمسها، فأعدها إلى مسؤول االنتخابات واحصل على ورقة اقتراع أُخرى. 
تجنب المسح والشطب.

لرئاسة البلدية

)مرشح من خارج القائمة(

لمدة ثالث سنوات
ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

الدائرة 4

 لمفوض مدارس 
المنطقة الشمالية

 لمفتش 
االنتخابات

لمفتش 
االنتخابات

لمدة سنتين
ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

لمدة ثالث سنوات
ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

لمدة سنتين
ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

لعضو مجلس المدينة 
بالمنطقة الشمالية

لمدة سنتين
ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

لموظف الدائرة
لمدة سنة واحدة

ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

)مرشح من خارج القائمة(

)مرشح من خارج القائمة(

)مرشح من خارج القائمة(

)مرشح من خارج القائمة(

)مرشح من خارج القائمة(

SAMPLE

Arabic



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

HAIK BEDROSIAN
11 Matthew Avenue INDEPENDENT
ALI DIENG
165 James Avenue INDEPENDENT
WILL EMMONS
30 Blodgett Street Unit 1 INDEPENDENT
KEVIN McGRATH
266 North Avenue INDEPENDENT
MAX TRACY
39 Greene Street Apt. #2 PROGRESSIVE
MIRO WEINBERGER
14 Summit Street DEMOCRATIC
PATRICK WHITE
95 Lakeside Avenue INDEPENDENT

GRACE AHMED
101 Howard Street INDEPENDENT
JOAN SHANNON
41 Central Avenue DEMOCRATIC

JEFFREY J. WICK
15 Mountview Court

MICHAEL HEALY
66 Scarff Avenue INDEPENDENT

SUSAN A. COMERFORD
140 Wells Street PROGRESSIVE

RACHEL FISHER
28 Cherry Lane INDEPENDENT

ورقة االقتراع الرسمية
انتخابات المدينة السنوية

BURLINGTON, VERMONT
2 مارس، 2021

يُرجى التصويت في كال جانبي ورقة االقتراع

تعليمات للناخبين
 .1. استخدم قلم جاف أسود أو قلم رصاص لتظليل الشكل البيضاوي

2. للتصويت لصالح شخص تمت طباعة اسمه على بطاقة االقتراع، قم بتظليل الشكل البيضاوي في يمين اسم ذلك الشخص.
3. للتصويت لصالح شخص لم تتم طباعة اسمه على بطاقة االقتراع، اكتب أو الصق اسمه في الفراغ المتوفر وظلّل الشكل البيضاوي في يمين سطر المرشح 

 .الذي من خارج القائمة
4. ال تصوت في منصب لصالح أكثر من مرشح حسب العدد المذكور في جملة "ال تصّوت ألكثر من #".

5. إذا ارتكبت خطأً ما، أو قمت بتمزيق ورقة االقتراع، أو قمت بطمسها، فأعدها إلى مسؤول االنتخابات واحصل على ورقة اقتراع أُخرى. 
تجنب المسح والشطب.

لرئاسة البلدية

)مرشح من خارج القائمة(

لمدة ثالث سنوات
ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

الدائرة 5

لمفوض مدارس 
المنطقة الجنوبية

 لمفتش 
االنتخابات

 لمفتش 
االنتخابات

لمدة سنتين
ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

لمدة ثالث سنوات
ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

لمدة سنتين
ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

 لعضو مجلس مدينة 
المنطقة الجنوبية

لمدة سنتين
ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

لموظف الدائرة
لمدة سنة واحدة

ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

)مرشح من خارج القائمة(

)مرشح من خارج القائمة(

)مرشح من خارج القائمة(

)مرشح من خارج القائمة(

)مرشح من خارج القائمة(

SAMPLE

Arabic



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

HAIK BEDROSIAN
11 Matthew Avenue INDEPENDENT
ALI DIENG
165 James Avenue INDEPENDENT
WILL EMMONS
30 Blodgett Street Unit 1 INDEPENDENT
KEVIN McGRATH
266 North Avenue INDEPENDENT
MAX TRACY
39 Greene Street Apt. #2 PROGRESSIVE
MIRO WEINBERGER
14 Summit Street DEMOCRATIC
PATRICK WHITE
95 Lakeside Avenue INDEPENDENT

GRACE AHMED
101 Howard Street INDEPENDENT
JOAN SHANNON
41 Central Avenue DEMOCRATIC

JEFFREY J. WICK
15 Mountview Court

GREGORY EPLER WOOD
369 South Union Street DEMOCRATIC/PROGRESSIVE

KIRSTEN WILSON
424 South Union Street #3 PROGRESSIVE

ISAAC LEE
165 Davis Road S352 PROGRESSIVE

ورقة االقتراع الرسمية
انتخابات المدينة السنوية

BURLINGTON, VERMONT
2 مارس، 2021

يُرجى التصويت في كال جانبي ورقة االقتراع

تعليمات للناخبين
 .1. استخدم قلم جاف أسود أو قلم رصاص لتظليل الشكل البيضاوي

2. للتصويت لصالح شخص تمت طباعة اسمه على بطاقة االقتراع، قم بتظليل الشكل البيضاوي في يمين اسم ذلك الشخص.
3. للتصويت لصالح شخص لم تتم طباعة اسمه على بطاقة االقتراع، اكتب أو الصق اسمه في الفراغ المتوفر وظلّل الشكل البيضاوي في يمين سطر المرشح 

 .الذي من خارج القائمة
4. ال تصوت في منصب لصالح أكثر من مرشح حسب العدد المذكور في جملة "ال تصّوت ألكثر من #".

5. إذا ارتكبت خطأً ما، أو قمت بتمزيق ورقة االقتراع، أو قمت بطمسها، فأعدها إلى مسؤول االنتخابات واحصل على ورقة اقتراع أُخرى. 
تجنب المسح والشطب.

لرئاسة البلدية

)مرشح من خارج القائمة(

لمدة ثالث سنوات
ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

الدائرة 6

 لمفوض مدارس 
المنطقة الجنوبية

 لمفتش 
االنتخابات

لمفتش 
االنتخابات

 لمفتش 
االنتخابات

لمدة سنتين
ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

لمدة ثالث سنوات
ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

لمدة سنتين
ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

لمدة سنة واحدة
ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

 لعضو مجلس مدينة 
المنطقة الجنوبية

لمدة سنتين
ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

لموظف الدائرة
لمدة سنة واحدة

ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

)مرشح من خارج القائمة(

)مرشح من خارج القائمة(

)مرشح من خارج القائمة(

)مرشح من خارج القائمة(

)مرشح من خارج القائمة(

)مرشح من خارج القائمة(

SAMPLE

Arabic



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

HAIK BEDROSIAN
11 Matthew Avenue INDEPENDENT
ALI DIENG
165 James Avenue INDEPENDENT
WILL EMMONS
30 Blodgett Street Unit 1 INDEPENDENT
KEVIN McGRATH
266 North Avenue INDEPENDENT
MAX TRACY
39 Greene Street Apt. #2 PROGRESSIVE
MIRO WEINBERGER
14 Summit Street DEMOCRATIC
PATRICK WHITE
95 Lakeside Avenue INDEPENDENT

MARK BARLOW
25 Holly Lane INDEPENDENT
KIENAN CHRISTIANSON
35 Algird Street DEMOCRATIC/PROGRESSIVE

KENDRA SOWERS
1 Surf Road

THOMAS L. FLEURY
164 Saratoga Avenue DEMOCRATIC

AMY BIELAWSKI-BRANCH
93 Hardy Avenue DEMOCRATIC
MEGAN POLYTE
7 Roseade Parkway PROGRESSIVE

ورقة االقتراع الرسمية
انتخابات المدينة السنوية

BURLINGTON, VERMONT
2 مارس، 2021

يُرجى التصويت في كال جانبي ورقة االقتراع

تعليمات للناخبين
 .1. استخدم قلم جاف أسود أو قلم رصاص لتظليل الشكل البيضاوي

2. للتصويت لصالح شخص تمت طباعة اسمه على بطاقة االقتراع، قم بتظليل الشكل البيضاوي في يمين اسم ذلك الشخص.
3. للتصويت لصالح شخص لم تتم طباعة اسمه على بطاقة االقتراع، اكتب أو الصق اسمه في الفراغ المتوفر وظلّل الشكل البيضاوي في يمين سطر المرشح 

 .الذي من خارج القائمة
4. ال تصوت في منصب لصالح أكثر من مرشح حسب العدد المذكور في جملة "ال تصّوت ألكثر من #".

5. إذا ارتكبت خطأً ما، أو قمت بتمزيق ورقة االقتراع، أو قمت بطمسها، فأعدها إلى مسؤول االنتخابات واحصل على ورقة اقتراع أُخرى. 
تجنب المسح والشطب.

لرئاسة البلدية

)مرشح من خارج القائمة(

لمدة ثالث سنوات
ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

الدائرة 7

 لمفوض مدارس 
المنطقة الشمالية

 لمفتش 
االنتخابات

لمدة سنتين
ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

لمدة ثالث سنوات
ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

لعضو مجلس المدينة 
بالمنطقة الشمالية

لمدة سنتين
ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

لموظف الدائرة
لمدة سنتين

ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

)مرشح من خارج القائمة(

)مرشح من خارج القائمة(

)مرشح من خارج القائمة(

)مرشح من خارج القائمة(
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HAIK BEDROSIAN
11 Matthew Avenue INDEPENDENT
ALI DIENG
165 James Avenue INDEPENDENT
WILL EMMONS
30 Blodgett Street Unit 1 INDEPENDENT
KEVIN McGRATH
266 North Avenue INDEPENDENT
MAX TRACY
39 Greene Street Apt. #2 PROGRESSIVE
MIRO WEINBERGER
14 Summit Street DEMOCRATIC
PATRICK WHITE
95 Lakeside Avenue INDEPENDENT

JACK HANSON 
297 College Street #C7 PROGRESSIVE

KATHLEEN “KATHY” OLWELL
136 North Prospect Street

KEITH PILLSBURY
25 University Terrace DEMOCRATIC

ورقة االقتراع الرسمية
انتخابات المدينة السنوية

BURLINGTON, VERMONT
2 مارس، 2021

يُرجى التصويت في كال جانبي ورقة االقتراع

تعليمات للناخبين
 .1. استخدم قلم جاف أسود أو قلم رصاص لتظليل الشكل البيضاوي

2. للتصويت لصالح شخص تمت طباعة اسمه على بطاقة االقتراع، قم بتظليل الشكل البيضاوي في يمين اسم ذلك الشخص.
3. للتصويت لصالح شخص لم تتم طباعة اسمه على بطاقة االقتراع، اكتب أو الصق اسمه في الفراغ المتوفر وظلّل الشكل البيضاوي في يمين سطر المرشح 

 .الذي من خارج القائمة
4. ال تصوت في منصب لصالح أكثر من مرشح حسب العدد المذكور في جملة "ال تصّوت ألكثر من #".

5. إذا ارتكبت خطأً ما، أو قمت بتمزيق ورقة االقتراع، أو قمت بطمسها، فأعدها إلى مسؤول االنتخابات واحصل على ورقة اقتراع أُخرى. 
تجنب المسح والشطب.

لرئاسة البلدية

)مرشح من خارج القائمة(

لمدة ثالث سنوات
ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

الدائرة 8

 لمفوض مدارس 
المنطقة الشرقية

 لمفتش
 االنتخابات

لمدة سنتين
ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

لمدة ثالث سنوات
ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

لعضو مجلس المدينة 
بالمنطقة الشرقية

لمدة سنتين
ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

لموظف الدائرة
لمدة سنتين

ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

)مرشح من خارج القائمة(

)مرشح من خارج القائمة(

)مرشح من خارج القائمة(

)مرشح من خارج القائمة(
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نعم
ال

نعم
ال

نعم
ال

نعم
ال

نعم
ال

نعم
ال

نعم
ال

أسئلة 

1.  اعتماد ميزانية المدارس للسنة المالية 2022

"هل يوافق الناخبون في المنطقة التعليمية على قيام مجلس المدارس بإنفاق 95,105,000 دوالر، وهو المبلغ الذي حدده مجلس المدارس 
أنه ضروري للسنة المالية التالية؟

وتشير التقديرات إلى أن هذه الميزانية المقترحة، إذا تمت الموافقة عليها، ستؤدي إلى اإلنفاق على التعليم بمبلغ قدره 17,069.13 دوالر 
لكل تلميذ متساٍو.  وهذا اإلنفاق المتوقع لكل تلميذ متساٍو أعلى بنسبة x5%0.89 من اإلنفاق على التعليم في السنة الحالية."

2.  تعديل الميثاق المقترح إلضافة أعضاء إلى مجلس مفوضي المطار

"هل يجب تعديل ميثاق مدينة Burlington، قانون سنة 1949، رقم 298 بصيغته المعدلة، بمزيد من التعديالت لزيادة عدد أعضاء 
مجلس مفوضي المطار إلى سبعة أعضاء، بحيث يشمل ذلك إضافة ممثل من Winooski وممثل إضافي عن Burlington، من خالل 

تعديل المادتين 120 و276 من ميثاق المدينة؟"

3.  تعديل الميثاق المقترح لتنظيم أنظمة الطاقة الحرارية 

"هل يجب تعديل ميثاق مدينة Burlington، قانون سنة 1949، رقم 298 بصيغته المعدلة، بمزيد من التعديالت للسماح لمجلس المدينة 
بتنظيم أنظمة الطاقة الحرارية في المباني السكنية والتجارية، من خالل تعديل المادة 48 صالحيات مجلس المدينة المشار إليها إلضافة 

الصالحية التالية:

)67) تنظيم أنظمة الطاقة الحرارية في المباني السكنية والتجارية، ويشمل ذلك تقييم تأثير الكربون أو مدفوعات االلتزام البديلة، بغرض تقليل 
انبعاثات غازات الدفيئة )غازات االحتباس الحراري( في جميع أنحاء المدينة؛ ال يتم فرض أي تقييم لتأثير الكربون أو مدفوعات االلتزام 
البديلة ما لم يتم التصريح بذلك مسبقًا من قبل غالبية الناخبين القانونيين للمدينة المذكورة الذين يصوتون على هذه المسألة في أي اجتماع 

سنوي أو خاص بالمدينة بعد اإلشعار به على النحو الواجب لهذا الغرض؟"

4.  تعديل الميثاق المقترح العتماد نظام التصويت على االختيارات المرتبة ألعضاء مجلس المدينة 

"هل يجب تعديل ميثاق مدينة Burlington برلينجتون، قانون سنة 1949، رقم 298 بصيغته المعدلة، بمزيد من التعديالت العتماد نظام 
التصويت على االختيارات المرتبة النتخاب أعضاء مجلس المدينة بدًءا من انتخابات مارس 2022، من خالل تعديل المادة 5 من ميثاق 

المدينة؟"

5.  تعديل الميثاق المقترح لتوفير الحماية للمستأجرين السكنيين من عمليات اإلخالء دون سبب قانوني

"هل يجب تعديل ميثاق مدينة Burlington، قانون سنة 1949، رقم 298 بصيغته المعدلة، بمزيد من التعديالت إلعطاء مجلس المدينة 
سلطة توفير الحماية بموجب القانون للمستأجرين السكنيين من عمليات اإلخالء دون "سبب قانوني" من خالل اعتماد وإضافة مادة جديد 

رقم )66(48، والتي
- تحدد تعريفات معينة للسبب القانوني؛ 

- تستثني من "السبب القانوني" انتهاء مدة عقد اإليجار كحيثية وحيدة إلنهاء اإليجار، باستثناء بعض العقارات التي تخضع ألحكام 
التخفيف مثل اإلشعار بوقت كاٍف؛

- تحدد الزيادات اإليجارية غير المعقولة لمنع عمليات اإلخالء بحكم الواقع أو عدم التجديد؟"

7. سؤال استشاري بشأن العدالة المناخية في إزالة األثر الكربوني بالمباني 

البلدية، في تنظيمها ألنظمة الطاقة  "هل يجب على ناخبي مدينة Burlington برلينجتون تقديم المشورة لمجلس المدينة وإدارة رئاسة 
الحرارية في المباني السكنية والتجارية، لوضع سياسات وبرامج وحوافز تركز على تقديم مزايا االنتقال والتحول إلى الطاقة النظيفة لسكان 
Burlington برلينجتون من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، والسود، والسكان األصليين، والملونين، وأفراد المجتمع المحرومين بخالف 

ذلك؟"

6. ترخيص بيع الحشيش )القنب الهندي( بالتجزئة

"هل يجب أن تسمح مدينة Burlington برلينجتون بتشغيل تجار تجزئة الحشيش المرخص لهم من قبل والية Vermont فيرمونت 
بموجب القانون رقم 164، بدًءا من أكتوبر 2022، على أن تخضع هذه المبيعات أيًضا ألي قوانين أو لوائح مطبقة على المدينة وقد تعتمدها 

المدينة بشكل قانوني؟" 

يُرجى التصويت في كال جانبي ورقة االقتراع

تعليمات للناخبين
للتصويت لصالح أي من األسئلة التالية، ظلّل الشكل البيضاوي بجوار "نعم".  .1

للتصويت ضد أي من األسئلة التالية، ظلّل الشكل البيضاوي بجوار "ال".  .2
  :للتصويت، ظلّل الشكل البيضاوي كما يلي  .3

إذا ارتكبت خطأً ما، أو قمت بتمزيق ورقة االقتراع، أو قمت بطمسها، فأعدها إلى مسؤول االنتخابات واحصل على ورقة اقتراع أُخرى.   .4 
SAMPLEتجنب المسح والشطب.
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