
 
Cải cách 1: Bao gồm Hội đồng 
Thành phố
Cho phép các Ủy viên Hội đồng
Thành phố Boston quyền đại diện
thật tốt trong tất cả các khu vực của 
chúng ta bằng cách cung cấp cho họ 
các chi tiết công cụ để sửa đổi và cải
thiện ngân sách của Thị trưởng.

ĐỒNG Ý để có một 
NGÁN SÁCH TỐT HƠN email: info@yeson1boston.com                      là một liên minh nhân dân 
gồm các tổ chức liên đoàn, lao động, 
dân quyền, công lý môi trường, và 
sự tin tưởng tuyệt đối cách làm việc 
để biến đổi Boston trở thành một 
thành phố tốt hơn cho tất cả chúng 
ta. Chúng tôi là một liên minh đang 
phát triển, khuyến khích tạo đoàn kết 
giữa các khu dân cư của chúng tôi 
để ủng hộ lá phiếu Câu hỏi số 1.

 
 Cải cách 2: Yêu cầu có sự tham gia
trong vấn đề lập ngân sách
Vào năm 2024, thành lập một văn
phòng độc lập về Lập Ngân Sáchvới
Sự Tham Gia để cho phép cư dân
Boston đề xuất và bỏ phiếu về các
phần trong ngân sách hàng năm của 
chúng ta.
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   C U HỎI SỐ 1 SẼ
   THAY ĐỔI ĐIỀU GÌ

Trên câu hỏi số 1 có hai điểm cải cách chính



 
Include the City Council
Allow Boston City Councilors
to better represent our
neighborhoods by giving
them the tools to amend and
improve the Mayor’s budget.

YES FOR A BETTER BUDGET
is a people powered coalition
of community, labor, civil rights, 
environmental justice and faith
organizations working to make 
Boston a better city for us all.
We are a growing  coalition,
working to unite  our neighbor-
hoods in support of balot
Question #1.

email: info@yeson1boston.com

 
Require Participatory Budgeting
By 2024, create an indepen-
dent office of Participatory
Budgeting to allow Boston
residents to propose and vote
on parts of our annual budget.

Question 1 has two main reforms

WHAT QUESTION1
 WOULD CHANGE:
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