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KAREN PAUL

CLARE WOOL

TIA ALAMA KWENYE PANDE ZOTE MBILI ZA KARATASI YA UCHAGUZI

KARATASI RASMI YA UCHAGUZI
UCHAGUZI WA KILA MWAKA WA MJI

BURLINGTON, VERMONT
TAREHE 3 MACHI, 2020

MAAGIZO KWA WAPIGAJI KURA
1. Tumia PENSELI au KALAMU YA NYEUSI kujaza mduara. 
2. Ili kumpigia kura mtu ambaye jina lake limechapishwa kwenye karatasi ya uchaguzi, jaza mduara ulio upande wa kulia wa jina la
mtu huyo.
3. Ili kumpigia kura mtu ambaye jina lake halijachapishwa kwenye karatasi ya uchaguzi, andika au uambatishe jina la mtu huyo
kwenye nafasi na ujaze mduara ulio upande wa kulia wa nafasi ya kuandika ndani. 
4. Usiwapigie kura wagombea zaidi ya waliolezwa katika "usipige kura kumchagua zaidi ya mgombeaji #” aongoze ofisi fulani.
5. Ukifanya makosa, rarua au uiharibu karatasi ya uchaguzi, kisha uirudishe kwa afisa wa uchaguzi na upewe karatasi nyingine.
USIIFUTE.

(Andika ndani)

KWA DIWANI WA MJI
Kipindi cha Miaka Miwili

Usipige kura kumchagua zaidi ya mgombeaji MMOJA

171 Crescent Road. MWANADEMOKRASIA

(Andika ndani)

KWA KAMISHNA WA 
SHULE

Kipindi cha Miaka Miwili
Usipige kura kumchagua zaidi ya mgombeaji MMOJA

153 Summit Street

(Andika ndani)

KWA KARANI WA KATA
Kipindi cha Mwaka Mmoja

Usipige kura kumchagua zaidi ya mgombeaji MMOJA

(Andika ndani)

KWA MSIMAMIZI WA 
UCHAGUZI

Kipindi cha Miaka Mitatu
Usipige kura kumchagua zaidi ya mgombeaji MMOJA

(Andika ndani)

KWA MSIMAMIZI WA 
UCHAGUZI

Kipindi cha Mwaka Mmoja
Usipige kura kumchagua zaidi ya mgombeaji MMOJA

KATA YA 6

Swahili Ward 6
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MASWALI 

TIA ALAMA KWENYE PANDE ZOTE MBILI ZA KARATASI YA UCHAGUZI

NDIYO

HAPANA

1. UIDHINISHAJI WA BAJETI YA SHULE YA MWAKA WA KIFEDHA WA 2021

“Je, wapiga kura wa wilaya ya shule wanaipa idhini bodi ya shule kutumia $91,525,288 ambayo ni kiasi 
ambacho bodi ya shule imebaini kinahitajika kwa mwaka wa kifedha unaofuata? 

Inakadiriwa kuwa bajeti hii inayopendekezwa, ikiidhinishwa, itasababisha matumizi ya elimu ya $16,920.53 
kwa kila mwanafunzi aliyepewa nafasi sawa.  Matumizi haya yaliyokadiriwa kwa kila mwanafunzi 
aliyepewa nafasi sawa ni ongezeko la 5.66% zaidi ya matumizi ya mwaka huu.”

NDIYO

HAPANA

2. NYONGEZA YA KIWANGO CHA KODI YA USALAMA WA UMMA IMEIDHINISHWA

“Kwa kujibu Kifungu cha 102a ya Mkataba wa Jiji, je, kodi ya polisi na wazimamoto itaongezwa kwa 
$0.03 ili kiwango cha kodi ya usalama wa umma (sehemu moja ya kiwango cha kodi ya jiji) cha mwaka 
wa kifedha wa FY21 imeongezwa kutoka $0.0807 hadi $0.1107, ongezeko la 3.5% kutoka kiwango cha 
jumla cha kodi ya mji cha mwaka wa kifedha wa FY20, ili kuwezesha gari la tatu la wagonjwa kutumika 
pamoja na kukidhi mahitaji mengine ya usalama wa umma?”

NDIYO

HAPANA

3. MKATABA ULIOPENDEKEZWA WA KUBADILISHA HAZINA YA MAKAZI

“Je, Mkataba wa Mji wa Burlington, Vifungu vya 1949, Namba 298 kama ulivyorekebishwa, utarekebishwa 
zaidi ili kuongeza sehemu mpya ya 102f kama ifuatavyo: 

102f Tathmini ya kila mwaka ya matumizi ya Hazina ya Makazi imeidhinishwa.

Halmashauri ya mji itatathmini kila mwaka, baada ya kutolewa kwa orodha kuu ya mali ya mji, kusaidia 
kufikia matumizi yaliyotengewa usambazaji na matumizi ya Hazina ya Makazi kama ilivyoainishwa 
katika Ibara ya 18-404 cha Sheria ya Maagizo, ushuru ambao, kwa uamuzi wa Baraza la Jiji, unatosha 
kusaidia kukidhi matumizi hayo, lakini kiwango hiki hakitazidi asilimia moja ya dola ya orodha kuu 
ya mali, isipokuwa wakati kiwango kikubwa kitaidhinishwa na wapiga kura halali wa mji. Kodi hiyo 
haitajumuishwa katika vikomo vya kiasi cha kodi kwa madhumuni ya mji yaliyowekwa katika kifungu 
cha 99 cha kifungu hiki.?”

NDIYO

HAPANA

4. MABADILIKO YA MKATABA ULIOPENDEKEZWA MABADILIO YA TAREHE ZA UCHAGUZI 
WA BARAZA

“Je, Mkataba wa Mji wa Burlington, Vifungu vya 1949, Namba 298, kama ulivyorekebishwa, utarekebishwa 
zaidi ili kubadilisha ratiba katika Ibara ya 2 ya Uchaguzi na Mikutano ya Mji--Uchaguzi wa Mji, Kifungu 
cha 3; Maonyo ya Ibara ya 3, Sehemu ya 6; na Ibara ya 8 Njia ya Kufanya Uchaguzi, Kifungu cha 22, kwa 
uwasilishaji wa maombi yanayohusiana na mabadiliko ya katiba, maswali ya upigaji kura, na wagombea 
katika chaguzi maalum (chaguzi zote isipokuwa mkutano wa mwaka wa mji) ili kura za baraza ziweze 
kunapatikana wakati wa uchaguzi wa kitaifa kwa wakati mmoja na uchaguzi wa kitaifa, siku arobaini na 
tano (45) kabla ya uchaguzi?”

MAAGIZO KWA WAPIGAJI KURA
1. ILI UPIGE KURA KUCHAGUA lolote kati ya maswali yafuatayo, jaza mduara ulioandikwa NDIYO.
2. ILI UPIGE KURA KUTOCHAGUA lolote kati ya maswali yafuatayo, jaza mduara ulioandikwa HAPANA.
3. ILI KUPIGA KURA, JAZA MDUARA NAMNA HII:  
4.  Ukifanya makosa, rarua au uiharibu karatasi ya uchaguzi, kisha uirudishe kwa afisa wa uchaguzi na upewe karatasi 

nyingine. USIIFUTE.SAMPLE




