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مدينة برلينجتون، والية فيرمونت
1 مارس 2022

لعضو مجلس المدينة
لمدة سنتين

ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

 لمفوض 
المدارس

لمدة سنتين
ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

 لمفتش 
االنتخابات
لمدة ثالث سنوات

ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

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 وامأل الشكل البيضاوي على يمين سطر الكتابة

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.

الدائرة 7

)مرشح من خارج القائمة(
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)مرشح من خارج القائمة(
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نعم
ال

أسئلة 

الموافقة على ميزانية المدارس للسنة المالية 2023  .1

"هل يوافق الناخبون في المنطقة التعليمية على قيام مجلس المدارس بإنفاق 98,232,381$ 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 19,310.56$ دوالر لكل تلميذ متساٍو. 
وهذا اإلنفاق المتوقع لكل تلميذ متساٍو أعلى بنسبة %13.13 من اإلنفاق على التعليم في السنة الحالية. يمكن أن يؤدي اإلنفاق عند هذا المستوى إلى انخفاض 

معدل الضريبة العقارية بنسبة %6.98 )التقدير الحالي(".

نعم
ال

الزيادة المقترحة في معدل ضريبة الصندوق العام  .2

"هل يجب زيادة الحد األقصى لمعدل الضريبة العامة للمدينة وفقًا للمادة 99 من ميثاق المدينة بمقدار 0.04$ دوالر أمريكي من 0.1952$ دوالًرا أمريكيًا إلى 
0.2352$ دوالر أمريكي، أي بزيادة قدرها %5.5 على معدل ضريبة المدينة اإلجمالي للسنة المالية 23؟"

نعم
ال

تفويض إصدار سندات االلتزامات العامة للمشاريع الرأسمالية  .3

"أيجب أن يكون مجلس المدينة مفوًضا بإصدار سندات التزام عام أو أوراق مالية في سلسلة واحدة أو أكثر بمبلغ ال يتجاوز ثالثة وعشرين مليون وثمانمائة ألف 
دوالر )23,800,000$ دوالر( لغرض إنجاز سلسلة من التحسينات الرأسمالية واستبدال وإصالح المشاريع داخل المدينة، بما في ذلك على سبيل المثال ال 
الحصر استبدال سيارات اإلطفاء وأنظمة االتصاالت في حاالت الطوارئ، وإصالح عشرة مرافق مملوكة للمدينة وتسعة أميال من أرصفة المدينة، وتخصيص 
األموال المحلية المطابقة للمشاريع الرأسمالية الجارية أو القادمة والتي جميعها تهدف إلى الحفاظ على مرافق المدينة وخدماتها، وتجنب المزيد من تكاليف الصيانة 
واإلصالح، ولمزيد من المشاريع لتحسين المدينة وبنيتها التحتية بشرط أنه إذا نجحت المدينة في تأمين أموال رأسمالية أخرى تزيد عن التوقعات الحالية، والتي 
يمكن أن تكون تُستخدم بدالً من سندات االلتزام العام، ستعطي اإلدارة األولوية لمدخرات دافعي الضرائب كهدف بشرط إضافي أنه ال يجوز لها إعادة تخصيص 

عائدات السندات الستثمارات أخرى، إال بموافقة صريحة من مجلس المدينة على إعادة التخصيص؟" 

نعم
ال

التغيير المقترح في الميثاق إلزالة سلطة مجلس المدينة لتنظيم العاملين في مجال الجنس  .5

"يجب تعديل ميثاق مدينة بيرلينجتون، قوانين عام 1949، رقم 298 بصيغته المعدلة، عن طريق إزالة الفقرة )7(48 بأكملها إلزالة الصالحيات التي تم تعدادها 
من قبل مجلس المدينة: 

)7( لتقييد وقمع المنازل ذات الشهرة السيئة والمنازل غير النظامية، ومعاقبة البغايا العاديات واألشخاص الذين يتعاونون معها".

نعم
ال

التعهد باالئتمان الخاص بالمدينة لتأمين مديونية التحسينات العامة داخل منطقة TIF وسط المدينة  .4

"أيجب أن يكون مجلس المدينة مفوًضا بالتعهد باإليمان الكامل واالئتمان للمدينة لتأمين المديونية أو إجراء مدفوعات مباشرة لغرض تمويل واحد أو أكثر من 
التحسينات العامة والتكاليف ذات الصلة المنسوبة إلى المشاريع التي تخدم منطقة وسط المدينة لتمويل زيادة الضرائب )TIF(، على وجه التحديد:  

ذلك جميع  بما في   ،Battery بين شارع South Union وشارع  الواقعة  الستة  للمباني  بالنسبة   :Main Street Streetscape تطوير  )a(
أو تطوير جزء مما يسمى "مجاري  نقل  ذلك  بما في  النقل،  والمرافق، واإلضاءة، وتطوير  األمطار،  الشوارع، ومياه  مناظر  لتشمل  التقاطعات: 
بين South Union و  الواقعة  الكتلة  إلى Main Street في   College Street الكتلة من يعبر منتصف  الذي  الحالي   الوادي" من موقعه 

South Winooski Avenue؛ 
التكاليف ذات الصلة: دفع أو سداد التكاليف المؤهلة ذات الصلة لـ TIF التي تكبدتها المدينة إلنشاء وتنفيذ وإدارة منطقة وسط المدينة TIF، بما في ذلك   )b(
التكاليف المدفوعة للبائعين الخارجيين واالستشاريين والرسوم المختلفة ذات الصلة والمصروفات األخرى المتعلقة بمنطقة TIF، أيًضا كمصروفات 
محلية مباشرة مثل تكاليف اإلدارات أو الموظفين المتعلقة بإنشاء أو إدارة المنطقة إلى الحد الذي يتم دفعه من الضرائب اإلضافية المحلية وليس التعليم 

ويتم سدادها وفقًا للقانون؛ 

بمبلغ إجمالي رئيسي ال يتجاوز 25,920,000$ دوالر )مما سيجعل إجمالي ديون منطقة وسط المدينة TIF المعتمدة منذ إنشاء منطقة وسط المدينة TIF إلى 
35,920,000$ دوالر، منها 10,000,000$ دوالر تم التصريح بها مسبقًا من قبل الناخبين وتم اقتراض 5,420,000$ دوالر مسبقًا بمبلغ $4,580,000 
إلى  وإنفاق ما يصل  الغرض،  لهذا  الصناديق  بين  تقديم قروض  أو  مالية  أوراق  أو  بعد(، وإصدار سندات  اقتراضها  يتم  لم  الموافقة عليه ولكن  دوالر تمت 
1,470,000$ دوالر للتكاليف ذات الصلة، األمر الذي سيجعل إجمالي التكاليف ذات الصلة التي أذن بها الناخبون 1,848,000$ دوالر أمريكي على أساس 
أن الزيادة الضريبية من العقارات داخل منطقة وسط المدينة TIF سيتم تعهدها وتخصيصها لدفع هذه المديونية أو التكاليف المباشرة للتحسينات؛ ومع الفهم 
اإلضافي أن المدينة قد تستخدم أكثر من الحد األدنى القانوني للمتطلبات البالغة %75 من جميع الزيادة البلدية، بما يصل إلى %100 من نفس المبلغ، في تلبية 

االلتزامات المالية لمنطقة وسط المدينة TIF؟"

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
تجنب المسح والشطب.  

يُرجى التصويت في كال جانبي ورقة االقتراع
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