
Burlington ရ  ွေးရကောကပ် ွဲ မကကောမကကော ရမွေးရ ေ့ရ ှိရ ော 

ရမွေးခ န်ွေးမ ောွေး 

မွဲရပွေး န်အတ က ်ဘယ ်ှိို မ တပ် ိုတင ်မ ွဲ။ ရနောကဆ် ိုွေးမ တပ် ိုတင ်မယေ့ ်ကက် 

ဘယရ်န ေ့ ွဲ။ 

ယခုအခ ျိနမ်ှစ၍ ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲရန ေ့အထျိ အခ ျိနမ်ရ  ွေး မှတ်ပ ုတငန်ျိငုပ်ါသည။် သငေ့တ် င ်မှတ်ပ ုတငန်ျိငုသ်ညေ့် 

ရ  ွေးခ ယ်စ ောအခ ျိ ျို့ ရှျိသည။်  

• အ နလ်ျိုငွ်ေးစနစ်- olvr.vermont.gov/ သျို ေ့ သ ောွေးရ ောက်ကကညေ့်ရှုပါ 

• စော  က်စောတမ်ွေးစနစ်- ဤသညက်ျိ ုBurlington ရ ွေး/ဘဏ္ဍောရ ွေးစီမ ခန ေ့ခ် ွဲရ ွေးရ ု ွေးသျို ေ့ စောတျိုက်မှရန၍ 

ပျို ေ့နျိငုသ်ည ်သျို ေ့မဟုတ် sos.vermont.gov/media/nesb43yw/2017-voter-app.pdf  

• လူကျိုယ်တျိုင-် Burlington ဘဏ္ဍောရ ွေးစီမ ခန ေ့ခ် ွဲရ ွေးရ ု ွေး၊ 149 Church Street, Burlington, VT 05401 သျို ေ့ 

သ ောွေးရ ောက်ပါ။ ရ ုွေးခ ျိနမ် ောွေးအတ က် (802) 865-7000 ကျိ ုဖုနွ်ေးရခေါ်ဆျိုပါ။  

• ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲက ငွ်ေးပသညေ့ ်က်- သငမ်ွဲရပွေးသညေ့် ခရျိုင ်(သျို ေ့မဟုတ် “ ပ်က က်”) အတ က် 

မွဲရပွေး မညေ့ရ်န ော 

သငသ်ည ်Vermont အတ ငွ်ေး မွဲရပွေး န ်ပထမအကကျိမ ်စောတျိုက်မှဖဖစ်ရစ အ နလ်ျိုငွ်ေးမှဖဖစ်ရစ မှတ်ပ ုတငထ်ောွေးပါက 

လက်ခ နျိငုသ်ညေ့ပ် ုစ ရှျိသညေ့် ID မျိတတ ူကျို ထညေ့သ် ငွ်ေးရပွေး မည။် လက်ခ နျိငုသ်ညေ့် ID ပ ုစ မ ောွေးမှော 

ရအောက်ပါအတျိုငွ်ေးဖဖစ်သည်- 

• အစစ်အမှန ်ID ဓောတ်ပ ု (ဒရျိုငဘ်ော၏ လျိုငစ်င ်သျို ေ့မဟုတ် နျိငုင် ကူွေးလက်မှတ်) 

• လက်ရှျိ အရဖခခ ဝနရ်ဆောငမ်ှုအတ က် အခ န ်

• လက်ရှျိ ဘဏရ်င စော ငွ်ေးဆျိုင ်ော ထတု်ဖပနရ်ဖော်ဖပခ က် 

• အစျိုွေး မ ှထတု်ရပွေးထောွေးသညေ့် အဖခောွေးစော  က်စောတမ်ွေး 

ကျွန်ိုပ် ည ်မွဲရပွေး န် မ တပ် ိုတငထ်ောွေး ညက်ှိို မည ်ှိို ေ့ အတညပ်ပြုနှိိုငပ်ါ နညွ်ေး။ 

Burlington ၏ မွဲရပွေးနျိငုသ်စူော ငွ်ေးကျို Vermont ဖပည်နယ်အစျိုွေး ၏ အတ ငွ်ေးရ ွေးမ ွေးရ ု ွေး ဝဘဆ်ျိုက်ဒ ်

mvp.vermont.gov တ င ်ရှောရဖ ပပီွေး သငေ့မှ်တ်ပ ုတငမ်ှုလုပ်ငနွ်ေးစဉ်နငှေ့ ်မွဲရပွေး မညေ့် ခရျိုင ် (သျို ေ့မဟုတ်  ပ်က က်) ကျို 

https://olvr.vermont.gov/
https://sos.vermont.gov/media/nesb43yw/2017-voter-app.pdf
https://mvp.vermont.gov/


အတညဖ်ပ ပါ။ သငမ်ှတ်ပ ုတငထ်ောွေးပါက သငေ့အ်တ က် သတ်မှတ်ထောွေးသညေ့် မွဲရ တ က်သညေ့ရ်န ောသျို ေ့ 

သ ောွေးရ ောက် န ်လမ်ွေးညွှနခ် က်မ ောွေးကျိုလညွ်ေး ၎ငွ်ေးက ရပွေးမညဖ်ဖစ်ပါသည။် သငမ်ှတ်ပ ုမတငထ်ောွေးပါက အထက်တ င ်

ရဖော်ဖပထောွေးသညေ့ ် နညွ်ေးလမ်ွေးမ ောွေးအသ ွုေးဖပ ၍ ရနောက်တစ်ကကျိမ် ကကျိ တငစ်ော ငွ်ေးသ ငွ်ေးကကညေ့န်ျိငုပ်ါသည် သျို ေ့မဟုတ် 

ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲရန ေ့တ င ်မွဲရ တ က်သညေ့ရ်န ော၌ မွဲရပွေး န ်မှတ်ပ ုတငန်ျိငုပ်ါသည။် 

မွဲဘယ ်ှိိုရပွေး မ ွဲ။ 

• သငေ့မ်ွဲဖပောွေးကျို စောရ ွေး/ဘဏ္ဍောရ ွေးစီမ ခန ေ့ခ် ွဲရ ွေးရ ု ွေးသျို ေ့ စောတျိုက်မှ ရပွေးပျို ေ့ပါ။ 

• သငေ့မ်ွဲဖပောွေးကျို မွဲဖပောွေးထညေ့ ်န ်အသငေ့ခ် ထောွေးရပွေးသညေ့်ပ ုွေးမ ောွေးရှျိသညေ့ရ်န ောသျို ေ့ ယူရဆောငသ် ောွေးပါ။  

• ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲရန ေ့တ င ်လူကျိုယ်တျိုငမ်ွဲရပွေးဖခငွ်ေး 

သငသ်ည ် အခ ျိနက်ကျိ တငမ်ွဲရပွေးဖခငွ်ေးကျို ဖပ လုပ်နျိငုပ်ါရသော်လညွ်ေး ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲရန ေ့တ င ် သငေ့အ်တ က် 

သတ်မှတ်ထောွေးရသော မွဲရပွေးနျိငုသ်ညေ့တ်ည်ရန ောသျို ေ့ သ ောွေးရ ောက်မွဲရပွေး နလ်ညွ်ေး သငေ့တ် င ် ရ  ွေးခ ယ်ခ ငေ့ရ်ှျိသည်။ 

မွဲဖပောွေးကျို  ယူနျိငုသ်ညေ့န်ညွ်ေးလမ်ွေးနငှေ့ပ်တ်သက်၍ အခ က်အလက်မ ောွေး ယူ န ်စောရ ွေး/ဘဏ္ဍောရ ွေးစီမ ခန ေ့ခ် ွဲရ ွေးရ ု ွေးကျို 

ဆက်သ ယ်ပါ။  

မွဲပပောွေးပပန် ညရ်ပွေးပှိို ေ့နှိိုင ်ညေ့  ်ညွှန်ကကောွေးခ ကမ် ောွေး 

1. သငေ့မ်ွဲဖပောွေးကျို မွဲရပွေးပါ။ သငေ့ရ်  ွေးခ ယ်မှုမ ောွေးကျိ ု ဖပ လုပ် နအ်တ က် မွဲဖပောွေး၏ ထျိပ်ပျိုငွ်ေးတ င ် ပါရှျိသညေ့် 

ညွှနက်ကောွေးခ က်မ ောွေးကျို လျိုက်နောပါ။ ဘောသောဖပနထ်ောွေးသညေ့် နမူနောမွဲဖပောွေးကျို ကျိုွေးကောွေး နအ်တ က် 

အသ ွုေးဖပ လျှင ် သငသ်ည် သငေ့အ်ရဖဖမ ောွေးကျိ ု မွဲဖပောွေးရပေါ် ရှျိ အင်္ဂလျိပ်ဘောသောဗောွေးရှငွ်ေးရပေါ်တ င ်

ရ ွေးသောွေး မည။် နမူနောမွဲဖပောွေးမ ောွေးရပေါ်တ င ်ရ ွေးသောွေးထောွေးသညေ့် အရဖဖမ ောွေးကျို လက်ခ မညမ်ဟုတ်ပါ။ 

2. ဖဖညေ့်စ က်ရ ွေးသောွေးထောွေးသညေ့် မွဲဖပောွေးကျိ ုမွဲဖပောွေးထညေ့ ်နစ်ောအျိတ်အတ ငွ်ေး ထညေ့ပ်ါ။  

3. မွဲဖပောွေးထညေ့ ်နစ်ောအျိတ်၏ ရရှျို့ဘက်၌ ရပွေးထောွေးသညေ့ ် ရန ောက က်လပ်မ ောွေးအတ ငွ်ေး သငေ့အ်မညန်ငှေ့ ် ပမျိ ျို့ကျို 

အဖပညေ့အ်စ ုရ ွေးသောွေးရဖော်ဖပပါ။ 

4. အသျိအမှတ်ဖပ လက်မှတ်ကျို လက်မှတ်ထျိွုေးပါ။ သငသ်ည ် မွဲဖပောွေးထညေ့ ်နစ်ောအျိတ်ရပေါ်တ င ်

လက်မှတ်ထျိွုေး မညဖ်ဖစ်သည် သျို ေ့မဟုတ်ပါက သငေ့မ်ွဲကျို ထညေ့သ် ငွ်ေးရ တ က်မည်မဟုတ်ပါ။ 

5. မွဲဖပောွေးထညေ့ ်နစ်ောအျိတ်အတ ငွ်ေး၌ သငရ် ွေးသောွေးဖဖညေ့်စ က်ထောွေးသညေ့် မွဲဖပောွေးကျို ထညေ့်ပပီွေးပျိတ်ပါ။ 

6. မွဲဖပောွေးထညေ့ ်နစ်ောအျိတ်ကျို ပမျိ ျို့ရတော်စောရ ွေးရ ု ွေးသျို ေ့ ကကျိ တငလ်ျိပ်မူထောွေးသညေ့် ကကျိ တငရ်င ရခ ထောွေးရသော 

တ ဆျိပ်ရခါငွ်ေးပါစောအျိတ်အတ ငွ်ေးထညေ့်ပါ။ စောအျိတ်၏ အထက်ဘယ်ဘက်ပျိုငွ်ေးတ င ် သငေ့အ်ောွေး 

ဖပနလ်ညရ်ပွေးပျို ေ့နျိငုသ်ညေ့်လျိပ်စော/အျိမ်လျိပ်စောကျို ရ ွေးသောွေးနျိငုပ်ါသည။် 



7. သငေ့မ်ွဲဖပောွေးကျို စောတျိုငမ်ှလညွ်ေးရကောငွ်ေး၊ မွဲဖပောွေးထညေ့န်ျိငုသ်ညေ့ပ် ုတညရ်ှျိသညေ့ရ်န ောမှလညွ်ေးရကောငွ်ေး၊ 

ပမျိ ျို့ရတော်ခနွ်ေးမမှလညွ်ေးရကောငွ်ေး ရ ုွေးခ ျိနမ် ောွေးအတ ငွ်ေးတ ငဖ်ဖစ်ရစ ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲရန ေ့တ င ် သင်ေ့အတ က် 

သတ်မှတ်ထောွေးသညေ့ ်မွဲရပွေးနျိငုသ်ညေ့ရ်န ောတ ငဖ်ဖစ်ရစ ဖပနလ်ညရ်ပွေးပျို ေ့ပါ။    

8. စောတျိုငမ်ှ ရပွေးပျို ေ့ပါက စောရ ွေးရ ုွေးသည ် ၎ငွ်ေးမွဲဖပောွေးကျို  ရှျိ နအ်တ က် ရ ုွေးဖ ငေ့ ်က် 7-10  က်ခန ေ့ ်

ကကောနျိငုပ်ါသည။် 

 ကူှိိုယတ်ှိိုငမ်ွဲရပွေးပခငွ်ေးန ငေ့ဆ်ှိိုင ်ညေ့  ်ညွှန်ကကောွေးခ ကမ် ောွေး 

1. သင်ေ့အတ က် သတ်မှတ်ထောွေးသညေ့ ်မွဲရပွေး မညေ့တ်ညရ်န ောကျို သ ောွေးရ ောက်ပပီွေး တနွ်ေးစီပါ၊ 

သင ်ရှျိထောွေးပပီွေးပပီဆျိလုျှင ်စောတျိုက်မှ ရပွေးပျို ေ့ထောွေးသညေ့ ်မွဲဖပောွေးကျို သငန်ငှေ့အ်တူ ယူရဆောငလ်ောပါ။ 

ရယဘယု အောွေးဖဖငေ့ ်ရစောငေ့ဆ်ျိုငွ်ေးခ ျိနမ် ောွေးမှော တျိုရတောငွ်ေးပါရသော်လညွ်ေး 

သမမတရ  ွေးရကောက်ပ ွဲမ ောွေးဖပ လုပ်ခ ျိနတ် ငမ်ူ အခ ျိနပ်ျိုမျိုကကောဖမငေ့န်ျိငုပ်ါသည။် မွဲရပွေး ောတ င ်အကူအည ီ

လျိုအပ်ပါက မွဲရပွေးသညေ့်လုပ်ငနွ်ေးစဉ်တ င ်သငေ့အ်ောွေး ကူညရီပွေးနျိငုမ်ညေ့်သတူစ်ဦွေးဦွေးကျို သငန်ငှေ့အ်တူ 

ရခေါ်လောခ ငေ့ဖ်ပ ထောွေးပါသည။် 

2. စောွေးပ ွဲသျို ေ့ရ ောက်ရသောအခါ သငေ့အ်မည်ကျို ရှငွ်ေးရှငွ်ေးလငွ်ေးလငွ်ေး ရဖော်ဖပပါ။ ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲလုပ်သောွေးမ ောွေးအောွေး 

သငေ့မ် ျိ ွေးရျို ွေးအမည ်သျို ေ့မဟုတ် မျိသောွေးစုအမညက်ျို ဦွေးစ ောရဖပောဖပပါ။ ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲလုပ်သောွေးမ ောွေးအရနဖဖငေ့ ်

၎ငွ်ေးတျို ေ့၏ မှတ်ပ ုတငထ်ောွေးပပီွေးဖဖစ်သညေ့် မွဲရပွေးသမူ ောွေးစော ငွ်ေးအတ ငွ်ေး၌ အရကကောငွ်ေးတစ်စ ုတစ်ခုရကကောငေ့ ်

ရှောမရတ ျို့ နျိငုပ်ါက ၎ငွ်ေးတျို ေ့သည ်သငေ့က်ျို ရနောက်ထပ်စောွေးပ ွဲတစ်လ ုွေးသျို ေ့ ပျို ေ့ပပီွေး သငမ်ွဲမရပွေးမ ီ

သငေ့မ်ွဲရပွေးသူမှတ်ပ ုတငလု်ပ်ငနွ်ေးစဉ်ကျို လုပ်ရဆောငရ်ပွေးပါလျိမေ့်မည။် မွဲဖပောွေးကျို သငေ့ထ် သျို ေ့ 

စောတျိုက်မှရပွေးပျို ေ့ထောွေးပပီွေး ၎ငွ်ေးကျို သငန်ငှေ့တ်စ်ပါတညွ်ေး ယူမသ ောွေးလျှင ်မွဲဖပောွေးကျို သငလ်က်ခ မ ရှျိမီ 

၎ငွ်ေးတျို ေ့က သငမ်ွဲရပွေးပပီွေးသူမဟုတ်ရကကောငွ်ေး အတည်ဖပ ထောွေးသညေ့် က မ်ွေးက ျိနထ် က်ဆျိခု က်ကျို 

လက်မှတ်ထျိွုေးရပွေး န ်ရတောငွ်ေးဆျိနုျိငုပ်ါသည။်  

3. သငေ့မ်ွဲဖပောွေးကျို လျှျိ ျို့ ဝက်ှမွဲရပွေးခနွ်ေးသျို ေ့ ယူလောပါ။ လျိုအပ်ပါက သငသ်ည ်အင်္ဂလျိပ်ဘောသောမွဲဖပောွေးကျို 

ဖဖညေ့်စ က်ရ ွေးသောွေးရနစဉ် ဘောသောဖပနထ်ောွေးသညေ့ ်နမူနောမွဲဖပောွေးကျို ကျိုွေးကောွေးနျိငုပ်ါသည် 

(https://www.burlingtonvt.gov/CT/Sample-Ballots-Warnings-and-Notices) အရဖဖမ ောွေးအောွေးလ ုွေးကျို 

အင်္ဂလျိပ်ဘောသောမွဲဖပောွေးရပေါ်တ င ်ဖဖညေ့်စ က်ရ ွေးသောွေး မညဖ်ဖစ်ပပီွေး ဘောသောဖပနထ်ောွေးသညေ့ ်

နမူနောမွဲဖပောွေးမ ောွေးကျိ ုတငသ် ငွ်ေး၍မ ပါ။  

4. သငေ့ရ်  ွေးခ ယ်မှုမ ောွေးကျို ဖပ လုပ်၍ပပီွေးဆ ွုေးသညန်ငှေ့ ်သငသ်ည ်သင၏် ဖဖညေ့စ် က်ရ ွေးသောွေးထောွေးသညေ့မ်ွဲဖပောွေးကျို 

မွဲရပွေးသညေ့စ်က်ရှျိ ောသျို ေ့ ယူသ ောွေးပါ၊ မွဲရ တ က်သညေ့ ်လုပ်သောွေးက လျိုအပ်လျှင ်သငေ့က်ျို 

ကူညရီပွေးပါလျိမေ့်မည။် ပပီွေးဆ ွုေးသညေ့အ်ခါ သငေ့မ်ွဲကျို တငသ် ငွ်ေးပပီွေးဖဖစ်သဖဖငေ့ ်သငထ် က်ခ ောနျိငုပ်ါသည။် 

https://www.burlingtonvt.gov/CT/Sample-Ballots-Warnings-and-Notices


ဗီဒယီျိုညွှနက်ကောွေးခ က်မ ောွေးကျို ရှောရဖ လျိုပါသလောွေး။ 

https://www.youtube.com/channel/UCdy2e0EwW59oMye-Odnh3rQ/featured/ တ င ်အင်္ဂလျိပ်၊ ဆျိုမောလီ၊ 

ဆ ောဟီလီ၊ နရီပါ၊ ဖမနမ်ောနငှေ့ ်အော ဘဘီောသောဖဖငေ့ ်ညွှနက်ကောွေးခ က်မ ောွေးကျို ကကညေ့်ပါ။ 

စောတှိိုကမ်  ရပွေးပှိို ေ့ ညေ့  ်ကျွန်ိုပ်၏ မွဲပပောွေးကှိို ရ တ ကခ်ွဲေ့ရကကောငွ်ေး မည ်ှိို ေ့ ှိရ ှိနှိိုငမ်ညန်ညွ်ေး။ 

သငေ့မ်ွဲဖပောွေး၏ အရဖခအရနကျို mvp.vermont.gov/ တ င ်၎ငွ်ေးမွဲဖပောွေးအောွေး သငေ့ပ်မျိ ျို့ ရှျိ စောရ ွေးဖဖစ်သူက 

လက်ခ  ရှျိထောွေးဖခငွ်ေးရှျိမရှျိ သျိရှျိနျိငု ်န ်ရဖခ ောခ နျိငုပ်ါသည။် 

ကျွန်ိုပ်၏ မွဲပပောွေးကှိို မွဲပပောွေးထညေ့ ်န်ပ ိုွေးအတ ငွ်ေးထညေ့ပ်ခငွ်ေးကှိို ဘယအ်ခ ှိန်အထှိ 

ရနောကဆ် ိုွေးထောွေးပပြု ိုပ်နှိိုငမ် ော ွဲ။ 

မွဲဖပောွေးကျို ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲမတျိုငမ်ီ တနလဂောရန ေ့ 4:30 နော ီမတျိုငမ်ီ သငေ့ပ်မျိ ျို့၏ စောရ ွေးထ သျို ေ့ သျို ေ့မဟုတ် 

ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲရန ေ့တ င ်န နက် 7 နော ီနငှေ့ ်ညရန 7 နော ီအကကောွေး မွဲရ တ က်မှုဖပ လုပ်သညေ့်ရန ောမ ောွေးသျို ေ့ 

ပျို ေ့ရဆောင ်မည။် 

  

https://www.youtube.com/channel/UCdy2e0EwW59oMye-Odnh3rQ/featured/
https://mvp.vermont.gov/


ရ  ွေးရကောကပ် ွဲရန ေ့တ င ် ကူှိိုယတ်ှိိုင ်မည ်ှိို ေ့ မွဲရပွေးနှိိုငမ်ညန်ညွ်ေး။ 

သငန်ငှေ့ ်သက်ဆျိငုသ်ညေ့်  ပ်က က် (သျို ေ့မဟုတ် မွဲရပွေး မညေ့ခ်ရျိုင)် ကျိ ုရှော န ်သငေ့အ်ျိမ်လျိပ်စောကျိ ု

www2.burlingtonvt.gov/Clerk/Elections/Map/ တ င ်ရှောရဖ နျိငုသ်ည။် ကျွန်ပ်ုတျို ေ့သည် 

မွဲရပွေးနျိငုသ်ညေ့်ရန ောတစ်ခုစီကျို ရဖော်ဖပထောွေးသညေ့ ်အျိုငက် နမ် ောွေးပါဝငသ်ညေ့် 

လက်ရှျိမွဲရပွေး မညေ့ခ်ရျိုငဖ်ပရဖမပ ုကျိုလညွ်ေး ထညေ့သ် ငွ်ေးထောွေးပါသည။် Burlington အတ က ်

မွဲရပွေး မညေ့တ်ညရ်န ောမ ောွေးမှော ရအောက်ပါအတျိုငွ်ေးဖဖစ်သည်- 

 ပ်က က ်1 

Mater Christi စောသငရ်က ောငွ်ေး 

100 Mansfield Ave 

 ပ်က က ်2 

H. O. Wheeler စောသင်ရက ောင်ွေးရှျိ Integrated Arts Academy 

6 Archibald Street 

 ပ်က က ်3 

Lawrence Barnes အလယ်တနွ်ေးဖမငေ့ ်စောသငရ်က ောငွ်ေး 

123 North Street 

 ပ်က က ်4 

Saint Mark ၏ Youth Center 

1271 North Avenue 

 ပ်က က ်5 

Burlington လျှပ်စစ်ဌောန  

585 Pine Street 

 ပ်က က ်6 

Edmunds အလယ်တနွ်ေးရက ောငွ်ေး 

275 Main Street 

 ပ်က က ်7 

Robert Miller လူမှုအသျိုက်အဝနွ်ေးနငှေ့ ်အပနွ်ေးရဖဖဌောန 

130 Gosse Court 

 ပ်က က ်8 

Fletcher အခမွဲေ့စောကကညေ့်တျိုက် 

235 College Street 
 

အခ ကအ် ကမ် ောွေး ပှိိုမှိို ှိရ ှိ ှိိုပါက  ှိို ေ့မဟိုတ ် မ်ွေးညွှန်ခ က ်ယ ူှိိုပါက ရအောကပ်ါ ှိပ်စောရ ှိ 

စောရ ွေး/ဘဏ္ဍောရ ွေးစမီ ခန ေ့်ခ ွဲရ ွေးရ ို ွေးကှိို ဆက ် ယပ်ါ- 

149 Church Street 

Burlington, VT 05401 

(802)-865-7000 

www.burlingtonvt.gov/CT/Elections 

Vermont ရ  ွေးရကောကပ် ွဲဆှိိုင ်ော အခ ကအ် ကမ် ောွေး- 

https://sos.vermont.gov/elections/election-info-resources/  

https://www2.burlingtonvt.gov/Clerk/Elections/Map/
http://www.burlingtonvt.gov/CT/Elections
https://sos.vermont.gov/elections/election-info-resources/


 


