
Burlington निर्वाचि बवरम्बवर सोधििे प्रश्नहरू 

मतदवि गिाको लवनग मलैे कसरी दतवा गिे? अन्ततम ममनत कहहले हो? 

तपाईंले अहिलेदेहि हिर्ााचिको ददिसम्म कुि ैपहि समय मतदाि गिाको लाहग दताा गिा सकु्न हुिेछ । दतााको लाहग 

तपाईंसँग थोरै हर्कल्पिरू छि:्  

• अिलाइि: olvr.vermont.gov/ मा जािुिोस् 

• कागज फाराम: यसलाई Burlington क्लका /टे्रजररको अदफसमा ल्याएर बुझाउि र्ा मेलबाट पठाउि सदकन्छ 

sos.vermont.gov/media/nesb43yw/2017-voter-app.pdf  

• स्र्यं उपहस्थत: क्लका  टे्रजररको अदफस, 149 Church Street, Burlington, VT 05401 मा जािुिोस् । 

अदफस समयमा (802) 865-7000 मा कल गिुािोस ्।  

• हिर्ााचिको ददि: तपाईंको मतदाि गिे हिहस्ट्रक्ट (र्ा “र्ािा”) को लाहग तोदकएको मतदाि स्थलमा 

यदद तपाईंले मेल र्ा अिलाइिबाट पहिलोपटक Vermont मा मतदाि गिाको लाहग दताा गद ैहुिुहुन्छ भिे तपाईंल े

स्र्ीकाया आइिी प्रमाणपत्रको एउटा फोटोकपी सामेल गिुापिेछ । स्र्ीकाया आइिी प्रमाणपत्रिरूमा: 

• फोटो सहितको मान्य आइिी (ड्राइभर लाइसेन्स र्ा पासपोटा) 

• िालको युटटहलटी हबल 

• िालको बैंक स्टेटमेन्ट 

• अको सरकारी कागजात 

मतदविको लवनग म दतवा भएको छु भिी कसरी निश्चित गिे? 

तपाईंको दताा र्ा मतदाि हिहस्ट्रक्ट (र्ा र्ािा) प्रमाहणत गिा Burlington को मतदाता जाँचसूची र्ा Vermont Secretary 

of State को र्ेर्साइट mvp.vermont.gov मा िोजी गिुािोस् । यदद तपाईं दताा हुि ुभएको छ भिे यसल ेतपाईंको 

तोदकएको मतदाि स्थलको ददशाहिदेश पहि प्रदाि गिेछ । यदद तपाईं दताा हुि ुभएको छैि भिे तपाईंल ेमाहथ सूचीकृत 

हर्हििरू अिुसार फेटर अगार्ै कोहशस गिा सकु्नहुन्छ, र्ा हिर्ााचि ददिमा तपाईंले आफ्िो मतदाि स्थलमा मतदािको लाहग 

दताा गिा सकु्नहुिेछ । 

मैले कसरी मतदवि गिे? 

• तपाईंको मतपत्र क्लका /टे्रजररको अदफसमा मेल गिुािोस् । 

• ल्याएर छोड्िे भिी तोदकएको स्थािमा तपाईंको मतपत्र ल्याएर छोड्िुिोस् ।  

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


• चुिार् ददिमा स्र्यं उपहस्थत हुिुिोस् । 

तपाईंसँग सुरूर्ाती मतदाि गिे हर्कल्प रिकेो छ, तर तपाईं हिर्ााचिको ददिमा तोदकएको मतदाि स्थलमा जाि पहि 

सकु्नहुिेछ । तपाईंको अिुपहस्थत मतपत्र कसरी प्राप्त गिे भन्ने बारेमा जािकारीको लाहग क्लका /टे्रजररको अदफसमा सम्पका  

गिुािोस् ।  

मतपत्र हितवा गिे निदेशिहरू 

1. तपाईंको मतपत्रमा मत जािरे गिुािोस ्। तपाईंको छिौटिरू गिाको लाहग मतपत्रको माहथल्लो भागमा ददइएका 

हिदेशििरू पालिा गिुािोस ्। सन्दभाको लाहग अिुर्ाद गटरएको िमुिा मतपत्र प्रयोग गद ैहुिुहुन्छ भिे, तपाईंले 

आफ्िो जर्ाफिरू अंग्रेजी संस्करणको मतपत्रमा अहिर्ाया लेख्नुपछा । िमुिा मतपत्रमा लेहिएका जर्ाफिरू स्र्ीकार 

गटरिे छैि । 

2. पूरा गटरएको तपाईंको मतपत्रलाई मतदाि भएको मतपत्र िामहभत्र राख्नुिोस् ।  

3. मतदाि भएको मतपत्र िामको अगाहिपटि ददइएको स्थािमा तपाईंको िाम र हसटी हप्रन्ट गिुािोस ्। 

4. सर्टादफकेटमा िस्ताक्षर गिुािोस् ! मतदाि भएको मतपत्र िाममा तपाईंल ेअहिर्ाया िस्ताक्षर गिुापछा, ित्र तपाईंको 

मत गणिा हुिेछैि । 

5. पूरा गटरएको तपाईंको मतपत्रलाई मतदाि भएको मतपत्र िाम हभत्र रािेर यसलाई हसल गिुािोस ्। 

6. मतदाि भएको मतपत्र िामलाई प्रीपेि मेहलङ िामहभत्र राख्नुिोस ्जसमा हसटी क्लकाको ठेगािा पहिल्यै हुन्छ । 

तपाईंल ेमाहथल्लो बायाँछेउमा तपाईंको दफताा/घरको ठेगािा लेख्न सकु्नहुिेछ । 

7. तपाईंको मतपत्र मेलबाट हसटी िलमा रिकेो मतपत्र िसाउिे बाकस स्थलमा कायाालय समयमा, र्ा हिर्ााचिको 

ददिमा तपाईंको तोदकएको मतदाि स्थलमा दफताा गिुािोस् ।    

8. यदद मेलबाट पठाउँद ैहुिुहुन्छ भिे, क्लका  अदफसले यो प्राप्त गिाको लाहग 7-10 ददि अगार्ै पठाउिुिोस् । 

स्र्य ंउपस्स्ित मतदवि निदेशिहरू 

1. तपाईंको तोदकएको मतदाि स्थलमा आएर लाइिमा बसु्निोस्, यदद तपाईंल ेमेल गटरएको मतपत्र प्राप्त गिुा 

भएको छ भिे सो मतपत्र साथमा ल्याउिुिोस् । सामान्यतया प्रतीक्षा समय छोटो हुन्छि ्तर राष्ट्रपहतय 

हिर्ााचििरूमा लामो हुि सक्छि ्। मतदािमा तपाईंलाई सिायता चाहिएमा तपाईंले रोजेको एउटा व्यहि यस 

प्रदियामा आफ्िो मद्दतको लाहग तपाईंले ल्याउि पाउिुहुन्छ । 

2. जब तपाईं टेबलमा पुग्न ुहुन्छ, आफ्िो िाम स्पष्ट बताउिुिोस् । चुिार्कमीिरूलाई पहिल ेतपाईंको अहन्तम र्ा 

पटरर्ार िाम भन्नुिोस् । यदद कुि ैकारणल ेउिीिरूले मतदाता दताा सूचीमा तपाईंको िाम भेट्ि सकेिि् भिे 

तपाईंल ेमतदाि गिा पाउिुअहघ तपाईंको मतदाता दताा फाराम पूरा गिा हतिीिरूल ेतपाईंलाई अको टेबलमा 

पठाउि ेछि ्। यदद तपाईंलाई मेलमा मतपत्र पठाइएको हथयो र तपाईंले यसलाई साथमा ल्याउि ुभएको छैि 



भिे तपाईंले अको मतपत्र ददिुअहघ तपाईंले पहिल्यै मतदाि गिुाभएको छैि भने्न पुहष्ट गद ैहतिीिरूले तपाईंलाई 

शपथपत्रमा िस्ताक्षर गिा लगाउि सके्नछि ्।  

3. तपाईंको मतपत्र हलएर गोप्य बुथमा जािुिोस् । तपाईंको अंग्रेजी मतपत्र पूरा गदाा 

(https://www.burlingtonvt.gov/CT/Sample-Ballots-Warnings-and-Notices) आर्श्यक परेमा 

तपाईंल ेअिुर्ाद गटरएको िमुिा मतपत्र सन्दभाको रुपमा ििेा सकु्नहुन्छ । सबै उत्तरिरू अंग्रेजी मतपत्रमा 

अहिर्ाया भिुापछा, अिुर्ाद गटरएका िमुिा मतपत्र पेश गिा हमल्दैि ।  

4. तपाईंको छिौटिरू तपाईंल ेपूरा गरेपहछ, तपाईंले आफ्िो पूरा भएको मतपत्र मतपत्र मेहसिमा ल्याउिुहुिेछ र 

मतदािकमीिरूल ेआर्श्यक परेमा तपाईंलाई मद्दत गिेछि् । यो पूरा भइसकेपहछ, तपाईंको मतदाि पेश भएको 

हुिेछ र तपाईं जाि सकु्नहुिेछ । 

हभहियो हिदेशििरू िोज्द ैहुिुहुन्छ? यस साइटमा 

https://www.youtube.com/channel/UCdy2e0EwW59oMye-Odnh3rQ/featured/ अंग्रेजी, सोमाली, 

स्र्ाहिली, िेपाली, फे्रन्च, बमेली र अरेहबकमा हिदेशििरू ििेुािोस् । 

मेरो मेल गररएको मतपत्र गणिव गररयो भन्न ेमलैे कसरी िवहव पवउि?े 

तपाईंको मतपत्र टाउि क्लका बाट प्राप्त गटरएको थािा पाउि तपाईंले आफ्िो मतपत्रको हस्थहत mvp.vermont.gov/ मा 

ििेा सकु्नहुिेछ । 

मेरो मतपत्र खसवउिको लवनग अन्ततम ममनत कुि हो? 

हिर्ााचि भन्दा पहिलेको सोमबार ददउँसो 4:30 सम्म तपाईंको टाउि क्लकालाई मतपत्र पठाइसकु्न पिेछ र्ा हिर्ााचिको 

ददिमा हबिाि 7 देहि बेलुका 7 हभत्र मतदाि स्थलमा िसाहलसकु्नपिेछ । 

  

https://www.burlingtonvt.gov/CT/Sample-Ballots-Warnings-and-Notices
https://www.youtube.com/channel/UCdy2e0EwW59oMye-Odnh3rQ/featured/
https://mvp.vermont.gov/


निर्वाचि हदिमव स्र्यं उपस्स्ित भएर म कहवाँ मतदवि गिा सक्छु? 

तपाईं कुि र्ािा (र्ा मतदाि हिहस्ट्रक्ट) को हुिुहुन्छ भन्ने थािा पाउि तपाईंले आफ्िो घरको ठेगािा 

www2.burlingtonvt.gov/Clerk/Elections/Map/ मा िोज्ि सकु्नहुन्छ । िामीले प्रत्येक मतदाि स्थल देिाउिे हचन्ि 

सहितको िालको मतदाि हिहस्ट्रक्ट िक्सा पहि समार्ेश गरेका छौं । Burlington को लाहग मतदाि स्थलिरू हिम्न रिकेा 

छि:् 

र्वर्ा 1 

Mater Christi स्कूल 

100 Mansfield Ave 

र्वर्ा 2 

H. O. Wheeler स्कूलमा रिकेो इहन्टग्रेटेि आट्सा एकेिेमी 

6 Archibald Street 

र्वर्ा 3 

Lawrence Barnes एहलमेन्टरी स्कूल 

123 North Street 

र्वर्ा 4 

Saint Mark's युथ सेन्टर 

1271 North Avenue 

र्वर्ा 5 

Burlington इलेहक्ट्रक हिपाटामेन्ट  

585 Pine Street 

र्वर्ा 6 

Edmunds हमहिल स्कूल 

275 Main Street 

र्वर्ा 7 

Robert Miller कम्युहिटी एण्ि टरदियसि सेन्टर 

130 Gosse Court 

र्वर्ा 8 

Fletcher फ्री लाइबे्ररी 

235 College Street 

 

िप जविकवरी र्व मवगादशािको लवनग क्लका /टे्रजररको अहिसको निम्न ठेगविवमव सम्पका  गिुाहोस:् 

149 Church Street 

Burlington, VT 05401 

(802)-865-7000 

www.burlingtonvt.gov/CT/Elections 

भमोतट निर्वाचि जविकवरी: 

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/


 


