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يُرجى التصويت في كال جانبي ورقة االقتراع

ورقة االقتراع الرسمية
انتخابات المدينة السنوية

مدينة برلينجتون، والية فيرمونت
3 مارس، 2020

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.

)مرشح من خارج القائمة(

لعضو مجلس المدينة
لمدة سنتين

ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

5 Willow Street ديمقراطي

39 Greene Street, Apt. #2 تقدمي

)مرشح من خارج القائمة(

لمفوض المدارس
لمدة سنتين

ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

244 Elmwood Avenue

)مرشح من خارج القائمة(

لمفتش االنتخابات
لمدة ثالث سنوات

ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

32 Greene Street ديمقراطي

)مرشح من خارج القائمة(

لمفتش االنتخابات
لمدة سنتين

ال تصّوت ألكثر من شخص واحد

25 Intervale Avenue, Apt. 4 تقدمي

الدائرة 2

Arabic Ward 2

SAMPLE
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أسئلة 

يُرجى التصويت في كال جانبي ورقة االقتراع

نعم
ال

1. الموافقة على ميزانية المدارس للسنة المالية 2021

"هل يوافق الناخبون في المنطقة التعليمية على قيام مجلس المدارس بإنفاق 91,525,288 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 16,920.53 دوالر 
لكل تلميذ متساٍو.  وهذا اإلنفاق المتوقع لكل تلميذ متساٍو أعلى بنسبة ٪5.66 من اإلنفاق على التعليم في السنة الحالية."

نعم
ال

2. الزيادة في معدل ضريبة السالمة العامة الُمصرح بها

"وفقًا للمادة 102a من ميثاق المدينة، هل يجب زيادة معدل ضريبة الشرطة واإلطفاء بمقدار 0.03 دوالر، بحيث يتم زيادة معدل ضريبة 
السالمة العامة )أحد عناصر معدل ضريبة المدينة الكلية( للسنة المالية 21 من 0.0807 دوالر إلى 0.1107 دوالر، بزيادة قدرها 3.5٪ 

لمعدل ضريبة المدينة الكلية للسنة المالية 20، وذلك من أجل تشغيل سيارة إسعاف ثالثة واحتياجات السالمة العامة األخرى؟"

نعم
ال

3. تعديل الميثاق المقترح بشأن الصندوق االستئماني لإلسكان

 102f هل يجب تعديل ميثاق مدينة برلينجتون، قانون سنة 1949، رقم 298 بصيغته المعدلة، بمزيد من التعديالت إلضافة مادة جديدة"
على النحو التالي: 

التقييم السنوي لمادة 102f من أجل استخدام الصندوق االستئماني لإلسكان الُمصرح به.

يقوم مجلس المدينة سنوياً بتقييم قائمة العقارات الكبرى بالمدينة للمساعدة في الوفاء باالعتمادات المالية المخصصة لتوزيعات واستخدامات 
الصندوق االستئماني لإلسكان على النحو المنصوص عليه في المادة 404-18 من قانون المراسيم )Code of Ordinances(، وهي 
الضريبة التي، وفق رأي مجلس المدينة، ستكون كافيه للمساعدة في الوفاء بهذا االعتماد المالي، ولكن يجب أال يتجاوز المعدل سنت واحد 
من الدوالر من قائمة العقارات الكبرى، إال عندما يتم التصريح بمعدل أكبر من قبل الناخبين القانونيين في المدينة. هل يجب عدم تضمين 

الضريبة في إطار حدود مبلغ الضريبة ألغراض المدينة المنصوص عليها في المادة 99 من هذا الفصل.؟"

نعم
ال

4. تعديل الميثاق المقترح بشأن التغييرات على تواريخ االنتخابات المحلية

"هل سيتم تعديل ميثاق مدينة برلينجتون، قانون سنة 1949، رقم 298، بصيغته المعدلة، بشكل أكبر لتغيير الجداول الزمنية في المادة 
2 االنتخابات واجتماعات المدينة--انتخابات المدينة، البند 3؛ المادة 3 تحذيرات، القسم 6؛ والمادة 8 طريقة إجراء االنتخابات، البند 22، 
لتقديم االلتماسات المتعلقة بتعديالت الميثاق، وأسئلة االقتراع، والمرشحين في االنتخابات الخاصة )جميع االنتخابات باستثناء االجتماع 
السنوي للمدينة( حتى تتوفر االقتراعات المحلية أثناء انتخابات الوالية في نفس الوقت الذي يتم فيه اقتراعات الوالية، قبل خمسة وأربعين 

)45( يوماً من االنتخابات؟"

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

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

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




