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LINDA A. SHEEHEY

SHARON FOLEY BUSHOR

ZORAYA HIGHTOWER

JILLIAN SCANNELL

ERIC B. GORMAN

ANN BALDAU TEAH

मतपत्रको दुव ैतर्फ  मतदान गन््फहोस्

अधिकारिक मतपत्र
वार््फक नगि ननवा्फचन

BURLINGTON, VERMONT
माच्फ 3, 2020

मतदाताहरूका लानग ननददेशन
1. गोलाकार भर्न कालो कलम वा सििाकलमको प्रयोग गर््नहोि् । 
2. मतपत्रमा राम सप्रन्ट गररएको व्यसतिको लासग मतदार गर्न उति व्यसतिको रामको दायाँतर्न को गोलाकारमा भर््नहोि् ।
3. मतपत्रमा राम सप्रन्ट रगररएको व्यसतिको लासग मतदार गर्न ददइएको खासल ठाउँमा उरीहरूको राम लेख््होि् वा ्टाँस््होि्
र लेख्े रेखाको दायाँतर्न को गोलाकारमा भर््नहोि् । 
4. एउ्टा काया्नलयका लासग “# भनदा बढी मतदार रगर््नहोि्” भनदा बढी उममेदवारका लासग मतदार रगर््नहोि् ।
5. यदद तपाईंले क्रै त्र्र्ट गर््नभयो, मतपत्र चयात््भयो वा सवकृत गर््नभयो भरे तयिलाई सरवा्नचर काया्नलयमा दरता्न गरेर र अकको मतपत्र प्राप्त
गर््नहोि् । रमे्टाउर्होि् ।

(लेखनको लागि)

नगर काउन्सिलरको लागग
दईु वर्षे कार्यकाल

एकलाई भनदा बढीलाई मतदान निनु्यहोस्

52 East Avenue. सवतनत्र

294 Hildred Drive. प्ोग्ेगसभ

37 South Williams Street, Unit 316. डमेोके्टिक

(लेखनको लागि)

सककु ल आयकुक्त (कमिस्नर) को लागग
दईु वर्षे कार्यकाल

एकलाई भनदा बढीलाई मतदान निनु्यहोस्

57 Brookes Avenue

(लेखनको लागि)

गनरावाचन गनरीक्षकको लागग
तीन वर्षे कार्यकाल

एकलाई भनदा बढीलाई मतदान निनु्यहोस्

139 Mansfield Avenue. डमेोके्टिक

(लेखनको लागि)

गनरावाचन गनरीक्षकको लागग
दईु वर्षे कार्यकाल

एकलाई भनदा बढीलाई मतदान निनु्यहोस्

179 Bayberry Circle, #110. सवतनत्र

रारवा 1

Nepali Ward 1
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प्रश्नहरू 

मतपत्रको दुव ैतर्फ  मतदान गन््फहोस्

हुन्छ

हुुँदैन

1. आर््फक व््फ 2021 को लानग सक्ल बजेटको सववीकृनत

“के सक्ल सक्ल सिललाका मतदाताहरूले सक्ल बोर्नलाई $91,525,288 खच्न गर्न सवीकृत ददरप्र्न, ि्र रकम बोर्नल ेआर््नक 
वर्नको लासग आवशयक परने रकमको रूपमा सररा्नरण गरेको र? 

यदद यो प्रसतासवत बिे्ट सवीकृत भएमा प्रतयेक सवद्ा्थीको भागमा $16,920.53 शैसषिक खच्न परने अर्मार गररएको र ।  
प्रतयेक सवद्ा्थीको लासग यो अर्मासरत खच्न हालको वर्नको खच्न भनदा 5.66% ले उच्च हो ।”

हुन्छ

हुुँदैन

2. साव्फजननक स्िक्ा किको दिमा वृद्धि अन्मोदन गनने

“के रगर चा्ट्नरको दरा 102a बमोसिम तसे्ो एमबले्नि र अनय िाव्निसरक िर्षिाका आवशयकताको िचंालरका लासग प्रहरी 
र आगलागी करको दर $0.03 ले वृसधि गर््नपर्न ताकी FY21 को लासग िाव्निसरक ि्रषिा दर (ि्र िमग्र रगरको कर दरको 
एउ्टा भाग हो) $0.0807 बा्ट $0.1107 मा वृसधि हुरेर, ि्र FY20 को िमग्र रगरको करको दरमा 3.5% ले वृसधि हो?”

हुन्छ

हुुँदैन

3. हाउजजङ ट्रसट को्को समबनिमा प्रसतानवत चाट्फिको संशोिन

“के बरलिंग्टर रगरको चा्ट्नरको िंशोसरत, 1949 को ऐरहरूको रं. 298 मा सरम्ार्िार दरा 102f ्प्नका लासग अझै 
िंशोरर गर््नपर्न: 

102f हाउजजङ ट्रसट को्को प्रयोगको लानग वार््फक मूलयांकन अन्मोदन गरिने्छ ।

अधयादशेहरूको िसंहताको रारा 18-404 मा तय गररए अरि्ार हाउसिङ ट्रस्ट कोरको सवतरण र प्रयोगको लासग बराइएको 
सबसरयोिर पूरा गर्न िहायता गर्न रगर परररदले वारर्नक रूपमा रगरको िमपसति ग्राणर िूचीको मूलयांकर गरनेर । यो कर 
रगर परररदको मूलयांकरमा तयसतो सवसरयोिर पूरा गर्नको लासग पया्नप्त हुरेर । तर रगरका कार्री मतदाताहरूले उच्च 
दर अर्मोदर रगरेिमम यो दर िमपसति ग्राणर िूचीको रलरमा एक िेन्ट भनदा बढी हुरेरैर । यो पररचरेदको दरा 99 मा 
उललेख गररएको रगर प्रयोिरका लासग करको रकमको िीमा सभत्र िमावेश गरररे रैर ।?”

हुन्छ

हुुँदैन

4. स्ानवीय ननवा्फचनको ममनतको समबनिमा प्रसतानवत चाट्फिको संशोिन

“के चा्ट्नर पररवत्नर, मतपत्र िमबनरी प्रश्नहरू, र सवशेर सरवा्नचरका उममेदवारहरू (वारर्नक रगर बैठक बाहकेका अनय िबै 
सरवा्नचरहरू) िँग िमबसनरत यासचकाहरूका लासग बरलिंग्टर रगरको चा्ट्नरको िंशोसरत, 1949 को ऐरहरूको रं. 298 
मा रारा 2 सरवा्नचर र रगर बैठकहरू--रगर च्रावहरू, दरा 3; रारा 3 िावरारी, दरा 6; र रारा 8 सरवा्नचर िंचालर 
गरने सवसरको दरा 22 मा िमयअर्िार पररवत्नर गर्न अझै िंशोरर गर््नपर्न, ताकी राजयको मतपत्रको िमयमा रै, सरवा्नचर 
भनदा पैंतालीि (45) ददर अगासर, स्ारीय मतपत्र पसर उपलबर हुरेर?”

मतदाताहरूका लानग ननददेशन
1. तलका क्रै पसर प्रश्नको पषिमा मतदार गर्नका लासग “हुनर” सचनह भएको गोलाकारमा भर््नहोि् ।
2. तलका क्रै पसर प्रश्नको सवपषिमा मतदार गर्नका लासग “हुदँरै” सचनह भएको गोलाकारमा भर््नहोि् ।
3. मतदार गर्न यसतो तररकाले गोलाकारमा भर््नहोि्:  
4. �यदद तपाईंले क्रै त्र्र्ट गर््नभयो, मतपत्र चयात््भयो वा सवकृत गर््नभयो भरे तयिलाई सरवा्नचर काया्नलयमा दरता्न गरेर र अकको मतपत्र 
प्राप्त गर््नहोि् । रमे्टाउर्होि् ।SAMPLE




