विनोस्की बडापत्र आयोग - सबै-आिासीय/ननिासी मतदान तथ्य-पत्र
विनस
ू की बडापत्र आयोगको जानकारी: winooskivt.gov/charter
बैठकहरू:

पहहलो र तेस्रो मंगलबारहरु सााँझ ५:३० बजे ससटी हलमा
( मध्य मार्चदेखि मध्य मे सम्म )

तपाईका प्रश्न र हटप्पणीहरु ईमेल गनह
नच ोस ्: charter@winooskivt.gov
परिचय/प्रस्तािना

विनोस्की बडापत्र आयोग एक कायच उन्मि
न आयोग हो जसले नगरपासलका बडापत्रमा हनने संभावित पररितचनहरू गनच नगर
पररषद्लाई सल्लाह हदन्छ, जन
न विनोस्की शहरको संस्थापक शासन दस्तािेज हो। विनोस्कीका मतदाताहरुलाई बडापत्र
पररितचनका साथ प्रस्तत
न गने विकल्पहरूको जााँर् गनच हालमा आयोगलाई शल्
न क लगाइएको छ जसले सबै बाससन्दाहरूलाई

विनोस्की नगरपासलकाको र्ननािमा भोट हाल्न, विनोस्की नगरपासलकाका मतदाताहरुको जानकारीहरुको संरक्षण गनच,

विद्यालय र शहरका बडापत्रहरुमा पंक्ततबध गनच र पररषदले, कमचर्ारीले र जनताहरुले पहहर्ान गरे का थप शासन पररितचन
सम्बन्धी विर्ार गने गदच छ। बडापत्र आयोगलाई यो महत्िपण
ू च सािचजननक आउटरीर् / पहनाँर्को

प्रक्रियाको बित

तपाईको इनपट
न / सहयोगको आिश्यक पछच र यसमा िश
न ीका साथ तपाईलाई आिश्यक पने जानकारीहरु प्रदान
गनेछ।

उद्देश्य

हाम्रा सबै बाससन्दाहरूले धेरै तरीकाले योगदान गदछच न ्। हामी हाम्रो करहरू
नतदच छौं, घरहरू र सम्पक्त्तहरू िरीद गदच छौं, व्यिसाय िोल्दछौ, र हाम्रा

विनोस्की जनसंख्या डाटा

बचर्ााँहरूलाई हाम्रो स्कूलहरूमा पठाउाँ दछौं।. हामी साँगै समलेर हामी लाभदायक

२०१७ अमेरिकी सामद
ु ानयक सिेक्षण

नागररकता क्स्थनतलाई िास्ता नगररकन। हाम्रो नगरपासलका बडापत्र पररितचनले

कुल (१८+): ६,१३१

गदाच अमेररकी नागररकता नभएको हनन सतदछ, नगरपासलकाको र्न
न ािमा मात्र
मतदान गनचको लागग - जनन नछमेकीलाई उनीहरूको पररिार, र नतनीहरूको

प्राकृनतक नागररकहरू = ४७२ (८%)

विविधता ससजचना गदच छौं जन
न हाम्रो समद
न ायले लगभग १०० बषच मनाएको छ - हाम्रो

कननै पनन योग्य विनोस्की िाससन्दालाई अनम
न नत हदनेछ, जसको विसभन्न कारणले

जीिनलाई असर पने स्थानीय मासमलाहरुमा एक आिाज हदनेछ।

मूल य.न एस. नागररक = ५,०४१ (८२%)
गैर अमेररकी नागररक = ६१८ (१०%)

सन्दर्भ / प्रसंग

र्ननािहरुमा सबै भोट हाल्ने ननिासीहरू संयत
न त राज्यको स्थापनामा फकचन्छन ्। अमेररकी िाक्न्त पनछ, गैर-अमेररकी
नागररकहरूलाई धेरै राज्यहरूमा मतदान गनच अनम
न नत हदइयो। १९औं शताब्दीसम्ममा, कक्म्तमा २२ अमेररकी राज्यहरूमा

गैर-नागररकहरूले स्थानीय, राज्य र संघीय र्ननािमा मतदान गरररहे का गथए। तर २० औं शताब्दीको सरु
न मा अमेररकामा
आप्रिासीहरूको बाढीले गदाच आप्रिासी विरोधी भािना बढायो - र १९२६ सम्ममा, सबै राज्यहरूले यो प्रथालाई िा अभ्यासलाई

रद्द गरे । तथापी आज पनन सशकागो, स्यान फ्राक्न्सस्को र मेरील्याण्डका केही स्थानीय र्ननािहरुमा गैर - नागररकहरूलाई
मतदानको अनम
न नत छ - जनन प्रक्रिया सफल साबबत भएको छ। भमचन्टका अन्य समद
न ायहरू पनन यसलाई विर्ार गदै छन ्। यो
२०१९ मा मोन्टपेसलयरमा स्थानीय रूपमा अनम
न ोदन गररएको गथयो र बसलिंगटनमा पनन यसबारे छलफल भइरहे को छ।

सबै-ननिासी मतदानका लागग अनम
ु नत ददनका लागग के चिणहरू िा कदमहरु छन ्?

भमचन्टको सिोचर् अदालतले भनेको छ क्रक व्यिस्थावपका संग नगरहरू र शहरहरूको लागग बडापत्रहरू पररितचन
गने क्षमता छ। यो एक बहन - र्रण प्रक्रिया हो:

Any “no” vote above and the process is
over for now.



हाम्रा लागग हामीले विचाि गिे का प्रश्नहरू (FAQs): हामी यी सबै विर्ारहरूमा तपाईको प्रनतक्रियालाई
स्िागत गदच छौं!



मतदान गनभ को योग्य हुनेछ? यहााँको संघीय रूपमा स्िीकृत कानन
न ी श्रेणी अन्तगचतका बाससन्दाहरू (जस्तै ग्रीन काडच
िा स्थायी ननिासी सभसा, आहद) र जसको उमेर र्ननािको हदनमा िा हदन सम्ममा १८ बषच िा सो भन्दा बढी उमेरको



हननेछ ।
ननिासीको मतलब के हो? विनोस्कीमा बसोबास गने माननस जो र्ाहहाँ त्यहााँ रहने इरादा राख्छ - नागररक
मतदाताहरुलाई पनन यहह लागू हनन्छ।



के गैि-नागरिकहरूले कायाभलयको लागग र्ाग ललन सक्दछन ्? हालको बडापत्रको भाषा अन्तगचत, यहद सबै योग्य
विनोस्की बाससन्दाहरूलाई भोट हदन अनम
न नत हदइयो भने, सबै योग्य विनोस्की बाससन्दाहरूले स्थानीय कायाचलयमा
भाग सलन सतनेछन ्।



मतदाता दताभ सूची सािभजननक हुन सक्छ? हनन्छ । शहरले (१) राज्य र संघीय मतदाता दताच सर्
ू ी र (२) सबै योग्य
विनोस्की मतदाताहरूको नगरपासलका मतदाता दताच सर्
ू ी कायम गनेछ। दब
न ै अनरन ोध गरे मा उपलब्ध हननेछ।



गैि - नागरिकहरुले कसिी दताभ गने? सबै अरु मतदाताहरूले दताच गरे झ:ैं ससटी हल िा मतदान स्थलमा आएर शपथ
िादै नतनीहरू आफू को हनन ् भनेर भन्नन पछच अनन उनीहरु विनोस्कीका बाससन्दा हो भनन भन्नन पछच ।



ककन माननसहरू स्ित: नागरिक बन्न सक्दै नन ्?? यो जहटल छ। नागररकता प्राप्त गनच धेरै बाधाहरु छन ्। ननम्न
कनराहरुले समािेश गनच सतछ:
o
o
o

समय। तपाईले प्राय: यहााँ आिेदन हदनन भन्दा पहहले कक्म्तमा ३ दे खि ५ बषच सम्म बस्नन पछच ।

लामो प्रतीक्षा सर्
ू ीहरूको लागग योग्यता। तपाई कहााँ िटा हननह
न न न्छ भन्नेमा ननभचर गदै , केिल एक सानो
संख्यामा मात्र प्रत्येक िषच नागररकताको पहनाँर्को लागग अनम
न नत हदइन्छ।
भविष्य मातभ
ृ सू ममा पहनाँर्। कोहीले भविष्यमा घर यात्रा िा घर सने अगधकार त्याग्न र्ाहाँदैनन ् र अमेररकी
नागररकताले त्यो सम्भािना हटाउन सतछ।

o



लागत। ननिेदन आफैं मा $७२५ लगायत कक्षा र िक्रकलहरू आहदको िर्च, यदी आिश्यक भयो भने।

म अमेरिकी नागरिक होइन। यदद मैले मतदान गनभ दताभ गिें र्ने, के मेिो जानकािी सािभजननक हुन्छ ? हो हनन्छ ।
तपाईको मानक मतदाता जानकारी सर्
ू ीमा हननेछ। तपाईको नागररकता क्स्थनत है न।



के यसले मलाई नागरिकताको स्स्िनतको लागग आिेदन ददन प्रनतबन्ध लगाउनेछ? आजसम्म, यसले नागररकता
आिेदनहरु रोतन िा ननषेगधत गनच सकेको छै न।





मतदान कदहले हुन्छ? यहद नगर पररषदिटा अनम
न ोदन भयो भने र तीन सािचजननक सन
न ि
न ाइहरु पनछ, ितचमान
मतदाताहरुलाई नोभेम्बर २०२० मा एक बडापत्र पररितचनको लागग मतदान गनच आग्रह गररनेछ।
म कसिी िप प्रनतकिया प्रदान गनभ सक्छु? हामीलाई ईमेल गनह
नच ोस ् charter@winooskivt.gov.

