
SA MGA KARAPATAN SA MUNISIPYO

MAGBOBOTOHAN PARA

Linggo ika 27 ng nobyembre 2011
mula alas 8 ng umaga 
hanggang alas 8 ng gabi sa Fiera di Padova

Sa mga karapatan sa Munisipyo, komite para 
sa kinatawan ng mga mamamayang banyaga 
na naninirahan dito sa Padova

Comune di Padova
Settore Gabinetto del Sindaco
U.P. Accoglienza e Immigrazione



Ano: ay isang samahan na binubuo ng mga pinuno ng mga mamamayang 
banyaga na regular na naninirahan sa Padova, at hindi mamamayang itallyano.

Ang mga tungkulin: ito ay isang kinatawan na sasangguni sa alkal-
de, konseho, at sa sangguniang pambayan. Ang komite ay puwedeng magpa-
hayag, magprisinta at magmungkahi sa pagpapasiyahan sa mga bagay 
tungkol sa buhay ng administrasyon sa bayan ng Padova. 

Ang mga ito: ay binubuo ng 5 hanggang 25 miyembro na ang  
ibinoto ay kakatawan at puwedeng pagsamahin ang (lalaki at babae). Ito ay 
kinakailangan ang 25% at mga banyaga na magmumula sa 4 hanggang 5 ng 
mga sumusunod na bansa: Africa Sub – Sahariana, Americhe, Asia ed Ocea-
nia Europa non UE. 

Ang mga gawain: Ang Presidente at ang Bise Presidente ng komite ay 
puwedeng sumali sa konseho na may karapatan sa pagsasalita, pero walang 
karapatan sa pagboto. At magpahayag ng mga mungkahi ng komite sa pama-
magitan ng miyembro na naatasan. Puwede rin siyang makilahok sa sanggu-
niang pook, na may karapatan sa salita pero walang karapatang bumoto.

Ang Komite



Ang Eleksiyon
Sinong puwedeng bumoto: lahat ng mamamayan na nasa hustong gulang na regu-
lar na naninirahan sa bayan ng Padova. At sa araw ng eleksiyon ang boboto ay hindi 
mamamayang italyano at kasapi sa bansang Europa.

Sino ang puwedeng iboto: Lahat ng mamamayang na nasa hustong gulang at re-
gular na naninirahan sa bayan ng Padova at sa araw ng eleksiyon siya ay hindi ma-
mamayang italyano at kasapi sa bansang Europa.

Saan at kailan ang botohan: linggo 27 ng Nobyembre 2011 mula alas 8 ng umaga 
hanggang alas 8 ng gabi sa Fiera di Padova. 

Ang mga kandidato: bawa’t kandidato ay nakasulat sa isang papel, ito ay binubuo ng 
20 (Ang isang botante ay puwedeng pumili lamang ng isang kandidato). Ang pagsusu-
mite po ng inyong kandidatura ay may palugit hanggang oktobre 18 2011.

Paano ang pagboto: ang mga kandidato ay nakalista sa isang papel lamang, bawa’t 
botante ay maglalagay ng simbolo na ibinigay ng komite ng eleksiyon. 
Halimbawa: ✦ Mario Rossi, Senegal (Africa sub sahariana) ✦ Carla Bianchi, Cina 
(Asia e Oceania)
Ang simbolo ay nagpapatunay sa mga kandidato kahit ang taong bumoto ay hindi ma-
runong bumasa. Bawat botante ay puwede lamang magpahayag ng isang kandi-
datong kanyang nagustuhan, (isang X sa tapat ng pangalan o kaya ay simbolo). 

Ang mga mananalo: ang nauunang 10 kandidato na may pinakamataas na boto ang 
silang mananalo. Ang mga ito ay dapat naninirahan sa Padova at mamamayang (Mol-
dava, Albanese, Ucraina, Marocchina, Tunisina, Nigeriana, Filippina, Cinese, Bangla-
dese, Sri-Lankese). Ang pagkakasunod-sunod ng panalo ay ibabatay sa pinakamataas 
na bilang ng boto hanggang ika 15 puwesto. Igagalang din ang bilang ng kinatawan ng 
komite na iboboto. At pag-nagkataon puwedeng silang umabot hanggang 25 miyembro 
para maabot ang bilang na itinakda.

Ang paghatol: para mapatunayan ang bisa ng botohan kinakailangan ang 15% ang 
bumoto. (at ito dapat kinabibilangan ng 2,500 katao).
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Pangalan at Apelyido
Mamamayan


