Ủy Ban Điều Lệ của Winooski – Giấy Bầu Cử của tất cả người dân
Thông tin của Ủy Ban Điều Lệ ở Winooski: winooskivt.gov/charter
Những cuộc họp: Vào những ngày thứ 3 của tuần đầu tiên và tuần thứ 3 trong
tháng từ 5:30 chiều ở City Hall (bắc đầu từ giữa tháng 3 đến tháng 5)
Email những câu hỏi và ý kiến của bạn: charter@winooskivt.gov

Lời Giới Thiệu
Ủy Ban Điều Lệ ở Winooski là một nhiệm vụ theo định hướng của Ủy Ban để tư vấn cho Hội
Đồng Thành Phố về những sự thay đổi cho Điều Lệ Đô Thị, là nền tảng các tài liệu quản trị của
thành phố Winooski. Hiện tại, Ủy Ban được giao cho trách nhiệm để trình bày các sự lựa chọn
cho các cử tri ở Winooski với sự thay đổi điều lệ mà sẽ cho phép tất cả các cư dân bỏ phiếu trong
cuộc bầu cử ở thành phố Winooski, bảo vệ thông tin của các cử tri của Winooski, căn chỉnh điều
lệ của trường học và thành phố, và xem xét để bổ xung những thay đổi quản trị được xác định
bởi Hội Đồng, nhân viên, và công chúng. Ủy Ban Điều Lệ ở Winooski cần ý kiến của bạn trong
quá trình tiếp cận công chúng quan trọng này và rất vui mà cung cấp cho bạn những thông tin mà
bạn cần.

Mục Đích
Tất cả các cư dân của chúng tôi đã đóng góp trong những cách khác nhau. Chúng ta trả thuế,
mua nhà và bất động sản, mở doanh nghiệp, và cho con cái của chúng ta đến trường học. Chúng
ta đã cùng nhau đã thuận lợi tạo ra cho cộng đồng của chúng ta đã được gần 100 năm – bất kể
quyền công dân của mỗi người. Sự thay đổi điều lệ của thành phố này sẽ cho phép tất cả cư dân
mà có đủ điều kiện ở thành phố Winooski, kể cả những người vì lý do gì mà không có vào quốc
tịch Hoa Kỳ, cũng sẽ được bỏ phiếu trong cuộc bầu cử thành phố – được nói lên về những vấn đề
của địa phương mà ảnh hưởng đến họ, gia đình và cuộc sống của họ.

Bối Cảnh
Tất cả các cư dân đang bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hãy nhìn lại lúc Hoa Kỳ mới được thành lập.
Sau Cách Mạng Mỹ, những người không có quốc tịch Mỹ đã được phép bỏ phiếu ở nhiều tiểu
bang. Vào thế kỷ thứ 19, những người không có quốc tịch ở trong 22 tiểu bang của nước Mỹ đã
đi bầu cử cho địa phương, tiểu bang và liên bang. Nhưng sau đó những người nhập cư đã lan
tràng vào đầu thế kỷ thứ 20 đã thúc đẩy những ý kiến chống đối với những người nhập cư, và
đến năm 1926, tất cả các tiểu bang đã bãi bỏ thực thi bầu cử này. Hiện tại, những ai không có
quốc tịch đã được bầu cử trong một vài địa phương ở Chicago, San Francisco và Maryland – một
quá trình đã được thực hiện thành công. Những cộng đồng trong Vermont cũng đang xem xét về
việc này. Nó đã được phê duyệt ở Montpelier trong năm 2019 và đang được thảo luận ở
Burlington.

Các bước để được phép cho các cư dân đi bầu cử là gì?
Tòa án tối cao của Vermont đã tuyên bố rằng cơ quan lập pháp có khả năng thay đổi điều lệ cho
các thị trấn và thành phố. Đây là một quá trình nhiều bước để thực hiện:

Ủy Ban Điều Lệ - Bình luận cộng đồng – Hội đồng bỏ lá phiếu – Bình
luận cộng đồng – Nếu đồng ý – Cử tri bỏ phiếu hiện tại – Bình luận cộng
đồng – Nếu đồng ý – Quy trình lập pháp (Thượng Nghị Viện) – Bình
luận cộng đồng - Nếu đồng ý – Thống Đốc – Nếu đồng ý – Tất cả các cử
tri bỏ phiếu
Những câu hỏi mà chúng tôi đã xem xét (những câu thường hỏi): Chúng tôi
hoan nghênh những ý kiến đóng góp của bạn!







Những ai có đủ điều kiện để bỏ phiếu? Những cư dân ở đây được nhà nước phê chuẩn
hợp pháp (như là thẻ xanh hoặc có giấy thông hành thường trú, v.v…) và những người sẽ
được 18 tuổi hoặc hơn 18 vào ngày bầu cử.
Cư dân có nghĩa là gì? Một người cư trú tại thành phố Winooski với ý định cư trú lâu
dài, cũng áp dụng cho các cử tri có quốc tịch Hoa Kỳ.
Những người không có quốc tịch có được bổ nhiệm không? Theo luật của điều lệ hiện
hành, nếu tất cả các cư dân hợp pháp ở thành phố Winooski được đi bầu cử, thì tất cả các
cư dân có đủ điều kiện cũng có thể được bổ nhiệm làm cho văn phòng ở địa phương.
Danh sách đăng ký cử tri có được công khai không? Có. Thành phố này sẽ duy trì một
danh sách đăng ký cử tri của tiểu bang và liên bang, và một danh sách đăng ký cử tri đô
thị của những ai đủ điều kiện bỏ phiếu ở Winooski. Cả 2 sẽ được cung cấp theo yêu cầu.
Những người không có quốc tịch đăng ký như thế nào? Cũng đăng ký giống như
những người đi bầu cử khác: đi đến Tòa Thị Chính hoặc là địa điểm bỏ phiếu và tuyên
thệ bạn là ai và là cư dân của thành phố Winooski.
Tại sao mọi người không vô quốc tịch Mỹ? Nó rất phức tạp. Có rất nhiều chướng ngại
để vào quốc tịch Hoa Kỳ. Bao gồm:
o Thời gian. Bạn thường phải sống ở đây từ 3 tới 5 năm trước khi bạn có thể đăng
ký.
o Phải đủ điều kiện hoặc danh sách chờ đợi dài. Tùy theo bạn từ đâu đến, chỉ có
một số nhỏ người được phép vô quốc tịch mỗi năm.
o Trờ về quê hương trong tương lai. Một vài người không muốn bỏ quyền lợi trở về
quê hương trong tương lai và quốc tịch Hoa Kỳ có thể loại bỏ khả năng đó.
o Chi phí. Đơn xin nhập quốc tịch tốn $725 đô la cộng them lớp học và luật sư phí
nếu cần.




Tôi không có quốc tịch Mỹ. Nếu tôi đăng ký để bầu cử, vậy thông tin của tôi có được
công khai không? Có. Thông tin đăng ký bầu cử của bạn có nằm trong danh sách. Thân
phận công dân của bạn thì không.
Điều này có cản trở tôi để xin vào quốc tịch Mỹ không? Đến nay, điều này không có
cản trở gì về xin đơn để thi quốc tịch.




Khi nào thì bầu cử? Nếu được sự chấp thuận của Hội Đồng thành phố và sau 3 buổi
thính trị công khai, cử tri sẽ được yêu cầu bỏ phiếu khi có sự thay đổi điều lệ trong tháng
11 năm 2020.
Tôi muốn đưa them ý kiến như thế nào? Email chúng tôi ở địa chỉ
charter@winooskivt.gov.

