صفحة 1

انتخابات ٠٢٠٢

دليل ناخبني مبسط

صوت يوم  ٣نوفمرب /ترشين ثايت ٠٢٠٢

د
ل
ي
ل
ن
ا
خ
ب
ني
م
ب
سط
ماذا يوجد يف هذا الدليل؟
ملاذا تقرتع؟
التسجيل للتصويت
ما قبل التصويت
يف املركز اإلنتخايب
نظام التصويت الرسيع
التصويت الرتاتبي
منوذج لورقة اإلقرتاع
ورقة اإلقرتاع الغيايب
مرشحون
info@lwvme.org

207-622-0256

3
4
9
11
13
14
16
18
LEAGUE OF WOMEN VOTERS OF MAINE EDUCATION FUND20

صفحة 2

دليل ناخبني مبسط

نبذة عن دليل الناخبني
يرس صندوق رابطة النساء الناخبات لتوعية الناخبني يف والية مني أن يقوم بطباعة وتوزيع اآلالف من
النسخ من هذا الدليل يف كل أنحاء والية مني.
إن املعلومات يف هذا الدليل غري متحيزة .مام يعني أن املعلومات يف هذا الدليل ال تدعم أو تعارض
مرشحا بعينه أو أي حزب سيايس.
كل الترصيحات الواردة من املرشحني أتت من املرشحني أنفسهم ومل يتم تحريرها أو تعديلها بأية وسيلة
كانت من قبل صندوق رابطة النساء الناخبات لتوعية الناخبني يف والية مني .فترصيحات املرشحني أو
رشوحاتهم ألي من أسئلة ورقة اإلقرتاع يف هذا الدليل ال متثل وجهة نظر الرابطة أو أي من رشكائنا يف
التوزيع وبضمنهم املدارس ،املكتبات ،املنظامت غري الربحية واملنظامت األخرى.
لإلستفسارات والحصول عىل نسخ من هذا الدليل
يف حال كانت لديكم أسئلة ميكنكم اإلتصال عىل الرقم  ٦٥٢٠٢٢٦٧٠٢فرعي  ٢أو ارسال امييل عىل

voterguide@lwvme.org

أو تجدونه متوفرا عىل الرابط

www.Vote411.org
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صفحة 3

دليل ناخبني مبسط

ملاذا نصوت؟

حتى تتمكن /تتمكنني من املساعدة يف إحداث تغيريات مهمة يف الطريقة التي تدار
بيها مدينتك ،واليتك وبلدك.

هل أن صويت خاص يب؟
ِ
نعم َ
صوتك خاص بك .وال أحد سيعلم كيف صوت إال أذا أفصحت أنت عن ذلك بنفسك.
صوتك/
من يحق له التصويت؟
ميكنك التصويت يف والية مني إذا كنت:
• مواطنا أو مواطنة أمريكية
• مقيام أو مقيمة يف والية مني .يف الثامنة عرش من العمر أو أكرب
• يجب عليك أوال التسجيل ليك يحق لك التصويت .أطلع عىل كيفية التسجيل للمشاركة يف االنتخابات
عىل ماذا أصوت؟
يوم الثالثاء  ٣نوفمرب /ترشين ثاين سوف يختار ناخبو والية مني:
• رئيس الواليات املتحدة
• سيناتور من والية مني
• أعضاء كونغرس يف املقاطعة رقم واحد
• واملقاطعة رقم إثنني
• أعضاء يف مجلس السيناتورات يف والية مني وكذلك
• أعضاء يف مجلس النواب يف والية مني
• مرشحني عن املجالس عىل مستوى القضاء ،املقاطعة والبلدية وكذلك املبادرات
متى ستكون االنتخابات؟
ستكون االنتخابات يوم الثالثاء الثالث من نوفمرب /ترشين ثاين ٠٢٠٢
info@lwvme.org
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صفحة 4

دليل ناخبني مبسط

التسجيل للتصويت
كيف أصوت للتسجيل لإلنتخابات؟
ِ
كنتِ /
َ
كنت:
ميكنك/
ميكنك التسجيل للتصويت يف والية مني يف حال َ
• مواطنا/مواطنة يف الثامنة عرش من العمر ومقيام/مقيمة يف املدينة التي ستصوت فيها.
• مواطنا/مواطنة يف السابعة عرش من العمر وستبلغ/ستبلغني الثامنة عرش من العمر قبل أو بحلول يوم اإلنتخابات.
• أذا كنت يف السادسة عرش من العمر ،ميكنكم ملء بطاقة تسجيل الناخب وحينها ستصبحون جاهزين للتصويت عند
بلوغكم الثامنة عرش من العمر.
فعليك ِ
ِ
كنتِ /
َ
/عليك التسجيل يف املدينة التي أقمت
كنت يف السجن،
• متت إدانتك/
إدانتك بجرمية أو يف السجن .إذا ما َ
ِ
َ
دخولك السجن من خالل التصويت الغيايب ( .املزيد من املعلومات يف الصفحة .)18
دخولك/
فيها قبل
• املرشد /املرشدة بإمكانهم التصويت .إذا كنت مرشدا أو مرشدة فيمكنكم اتخاذ املوقع الذي تنامون فيه للتصويت.
وميكن أن يكون هذا املوقع ملجأ ،بيت صديق أو حتى يف الخارج.

info@lwvme.org
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صفحة 5

دليل ناخبني مبسط

التسجيل للتصويت
سوف تكونون بحاجة اىل هوية تعريفية فيها صورة و إثبات إقامة
أليكم أمثلة عىل إثبات اإلقامة:

إليك أمثلة عىل الهوية التعريفية:

شهادة رسمية توضح /توضحني فيها رغبتكم يف اإلقامة يف
مكان محدد

وثيقة حكومية أو هوية تعريفية فيها صورة مثل
(إجازة سياقة ،هوية الوالية ،جواز سفر نافذ أو هوية
عسكرية)

املكان الذي قمتم فيه بتسجيل سيارتكم ( يف حال كانت
لديكم سيارة)

وثيقة حكومية /هوية تعريفية بدون صورة مثل
(شهادة والدة مصدقة او بطاقة الرقم املدين
(السوشال) موقعة)

موقع املكان الذي تسكن /تسكنني فيه حاليا

أوراق تقديم اإلقرار الرضيبي مثبت فيه مكان اإلقامة
مكان اإلقامة الذي تتلقون عليه بريدكم
مكان اإلقامة مثبت عىل إجازة الصيد أو إجازة صيد األسامك
مكان اإلقامة مثبت عىل إجازة السياقة

وثيقة رسمية يظهر عليها أسم و عنوان الناخب مثل
( رسالة الحصول عىل املساعدات الحكومية ،فاتورة
كهرباء ،رسالة من البنك ،صك حكومي أو صك من رب
العمل)
رقم خاص معتمد مثل ( رقم إجازة السياقة أو آخر
أربعة أرقام من الرقم املدين (السوشال))

رسالة املساعدات الحكومية مثبت فيها العنوان
اية أوراق أو إثباتات تدل عىل مكان إقامتكم
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صفحة 6

دليل ناخبني مبسط

التسجيل للتصويت
ميكنكم التسجيل للمشاركة يف التصويت يف يوم االنتخابات يف الثالث من نوفمرب /ترشين ثاين وذلك عن طريق:
الربيد .يتوجب أن يتلقى كاتب املدينة بطاقة التسجيل بحلول التاسع عرش من أكتوبر /ترشين أول
حملة لتسجيل الناخبني قبل التاسع عرش من أكتوبر /ترشين أول .اإلجراءات الوقائية الخاصة بكوفيد تعني أن حمالت
تسجيل الناخبني سوف تكون أقل من سابقاتها
يف مكتب تسجيل السيارات
بصورة شخصية يف مدينتكم أو املكتب البلدي يف أي وقت حتى وقت وخالل يوم االنتخابات يف الثالث من نوفمرب/
ترشين ثاين
يف املكان املخصص لإلنتخابات يف يوم االنتخابات يف الثالث من نوفمرب /ترشين ثاين ٠٢٠٢
الرجاء استخدام الرابط التايل لتحميل وطباعة طلب تسجيل الناخبني

https://www.maine.gov/sos/cec/elec/images/
VoterRegistrationCard20.pdf

يتوجب ملء بطاقة تسجيل الناخبني:
• يجب ملء كال الجهتني يف بطاقة تسجيل الناخبني
• وقع وأكتب التاريخ عىل البطاقة
• ال يتوجب اإلنضامم لحزب سيايس للمشاركة يف االنتخابات .اذا كنتم ال ترغبون باإلنضامم اىل حزب سيايس ،ضع إشارة
عىل ( غري منتم) يف بطاقة تسجيل الناخب
• أنظر الصفحتني  8-7للحصول عىل التعليامت لكيفية ملء بطاقة تسجيل الناخب
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7 صفحة

دليل ناخبني مبسط
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صفحة 8

دليل ناخبني مبسط

بطاقة تسجيل الناخب -اإلرشادات
1

إجابة سؤالني .يجب اإلجابة بـــ(نعم) عىل كال السؤالني حتى تتمكن/تتمكنني من التسجيل.

2

الحزب السيايس .يتوجب إختيار أحد األحتامالت التالية :حزب مؤهل يف والية مني ،حزب مؤهل أخر أو غري
مسجل /مسجلة

3

اإلسم :إسم العائلة واإلسم األول أو الحرف األول من اإلسم يتبعه إسم األب.

4

تاريخ امليالد :يجب أن يكون الشخص  ٨١عاما بحلول يوم اإلنتخابات.

5a
5b
5c

6

7a
7b
7c

8

العنوان:
ِ
َ
/عنوانك الحايل .رقم الشارع أو عنوان بناية( .ال يقبل رقم صندوق بريد)
عنوانك
ِ
َ
/عنوانك الربيدي .فقط يف حال كان يختلف عن عنوان السكن( .ميكن أن يكون صندوق بريد).
عنوانك
ِ
كنت ِ
إنتقلت اىل سكن مختلف فيتوجب أن
وانتقلت/
/كنت مسجال سابقا
َ
العنوان السابق .يف حال َ
ِ
َ
عنوانك السابق بالتفصيل.
عنوانك/
تقول نعم وتكتب
توقيع الناخب والتاريخ .يجب توقيع البطاقة وكتابة التاريخ عليه
هوية الناخب التعريفية.
أجازة السياقة الصادرة من والية مني أو الهوية التعريفية الصادرة من والية مني .عىل الناخبني الجدد
تثبيت رقم إجازة السياقة أو رقم الهوية التعريفية يف البطاقة.
الرقم املدين (السوشال) .عىل الناخبني الجدد الذين ليس لديهم إجازة السياقة أو هوية تعريفية تثبيت
آخر أبعة أرقام من الرقم املدين (السوشال).
بال .الناخبون الجدد الذين ليس لديهم إجازة السياقة أو هوية تعريفية أو رقم مدين (سوشال) فيجب
عليهم كتابة (بال).
التسجيل بواسطة الربيد .يتوجب عىل الناخبني الجدد الراغبني بالتسجيل بواسطة الربيد ارسال نسخة من إحدى
األوراق الثبوتية مثل إجازة السياقة الصادرة من والية مني  -مع بطاقة تسجيل الناخب.

info@lwvme.org

207-622-0256

LEAGUE OF WOMEN VOTERS OF MAINE EDUCATION FUND

صفحة 9

دليل ناخبني مبسط

قبل التصويت
أين أذهب ليك اصوت؟
بعض النواحي فيها عدة أماكن للتصويت .ملعرفة أماكن التصويت:
• أتصل عىل مكتب كاتب املدينة أو البلدة
• قم بزيارة الرابط التايل:

www.maine.gov/portal/government/edemocracy/voter_lookup.php

متى نصوت؟
• تفتح مراكز اإلقرتاع أبوابها يف يوم اإلنتخابات صباحا ،وتختلف مواعيد فتح مراكز اإلقرتاع من مدينة إىل أخرى.
• وتغلق مراكز اإلقرتاع أبوابها الساعة الثامنة مساء.
• أذا كنتم يف طابور التصويت الساعة الثامنة مساء فسوف لن يتم اخراجكم و سيسمح لكم بالتصويت.
ِ
/ميكنك تجنب الزحام يف املركز اإلنتخايب؟
ميكنك
كيف
َ
• اإلجراءات الوقائية بسبب ( الكوفيد) قد تبطئ من وترية التصويت.
• وذلك بسبب التباعد االجتامعي للواقفني يف الطابور ،فاعداد الواقفني يف الطابور يف هذه الحالة قد تبدو أكرب مام هي
عليه حقيقة.
• بأمكانكم تقليل الضغط عىل مراكز اإلقرتاع يف يوم االنتخابات من خالل اإلقرتاع الغيايب.
• للمزيد من املعلومات حول اإلقرتاع الغيايب ،انظر صفحة .18
ما هي اإلجراءات الوقائية التي تقوم بها املدن من أجل جعل التصويت الشخيص املبارش أكرث ما ميكن أمانا؟
• تحديد اعداد الذين يسمح لهم بالتواجد دفعة واحدة يف كل مركز إنتخايب.
• يتم وضع أكشاش التصويت بصورة متباعدة عن بعضها للسامح للناس بالتباعد أيضا.
• تنظيف وقتل املكروبات بني املصوت و األخر عند التصويت.
• الطلب من املصوتني لبس الكاممات.
• ارتداء موظفي االنتخابات لألقنعة الشفافة الواقية من أجل سالمتهم.
هل ميكنني رؤية ورقة اإلقرتاع قبل يوم االنتخابات؟
نعم ،فكل مدينة أو منطقة سوف يكون لديها مناذج من ورقة االقرتاع ،قم بزيارة موقع مدينتك عىل اإلنرتنت.
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صفحة 10

دليل ناخبني مبسط

قبل التصويت
ِ
/إسمك ليس مدرجا يف أي مركز إنتخايب؟
ماذا لو كان إسمكَ

سوف يقوم موظفو املركز اإلنتخايب مبساعدتك.
قد يتوجب عليك التسجيل ليك تتمكن من التصويت .قد يتوجب عليك التسجيل ليك تتمكن من التصويت يف املركز
اإلنتخايب.
يتوجب جلب هويتك التعريفية أو أي إثبات ملحل اإلقامة الحايل .إجازة السياقة أو هوية الوالية التعريفية مثبت عليها
العنوان الحايل ستكون كافية .عدا ذلك ،فإنكم بحاجة اىل دفرت صكوك أو فاتورة مرسلة عىل عنوانكم الحايل مضافا لها إما
بطاقة الرقم املدين ،شهادة ميالد او حتى إجازة صيد /إجازة صيد أسامك.
إذا مل يتم حل مشكلتك ،فيمكنك أن تصوت عن طريق ما يسمى " ورقة اإلقرتاع املدققة" .وسف يتم احتساب ورقة
إقرتاعك يف يوم االنتخابات .و سوف يتم التعامل مع مشكلتك يف وقت آخر.
هل الناخب بحاجة اىل بطاقة تعريفية؟
كال .املصوتون املسجلون يف والية مني ال يحتاجون اىل أبراز هوياتهم التعريفية للمشاركة يف االنتخابات .لكن ،يتوجب
عليك جلب هوية تعريفية و كذلك إثبات ملحل السكن ( مثل إجازة السياقة أو فاتورة الكهرباء) إذا:
• كنت تصوت للمرة األوىل
• بحاجة للتسجيل للتصويت يف يوم االنتخابات

ال تقلق -لن يتم إستبعاد أي شخص مؤهل للتصويت.

info@lwvme.org
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صفحة 11

دليل ناخبني مبسط

يف املركز اإلنتخايب
ما الذي سوف أفعله يف املركز اإلنتخايب؟

• إبحث عن العالمات و اإلشارات الدالة التي سوف تعرفك أين يجب أن تذهب.
• العالمات عىل األرض أمر متعارف عليه ملساعدة الناس.
• بعض املراكز االنتخابية سوف تقوم بفرز املصوتني حسب الحروف األوىل ألسامئهم.
• أغلب املراكز االنتخابية سوف تكون مداخلها تختلف عن مخارجها.
• أذهب اىل املوظف املسؤول .أعطه أسمك وعنوانك.
• سيكون إسمك موجودا يف حال كنت مسجالً/مسجلة للتصويت.
• سيقوم موظف املركز اإلنتخايب بإعطائك ورقة-أوراق اإلقرتاع.
اتك/خيار ِ
• ورقة اإلقرتاع هي الورقة التي سوف تأرشعليها خيار َ
اتك.
• بعد ذلك سوف تذهب/تذهبني اىل (كشك) صغري ليك تديل/تدلني بصوتك.
• سوف تضع/تضعني ورقة اإلقرتاع يف صندوق أو جهاز عد.
ماذا لو إحتجت مساعدة يف املركز اإلنتخايب؟
لديك ِ
عليك طلب املساعدة من املوظف املسؤول يف حال كانت َ
/لديك أية إستفسارات .فبإمكان املوظف املسؤول يف
ِ
ِ
َ
َ
كنت/
إعطاءك
/يساعدك يف ملء ورقة اإلقرتاع وكذلك
يساعدك
املركز اإلنتخايب أن
/إعطاءك ورقة أقرتاع جديدة يف حال َ
ِ
كنت بحاجة لواحدة .لن تكونَ/تكونِ الوحيد الذي يطرح أسئلة!
كيفية ملء ورقة اإلقرتاع؟
• كل ورقة إقرتاع ترشح َلك ِ
/لك كيفية تأشري خياراتك.
• يحق لك إستخدام حق التصويت تراتبيا لبعض املرشحني .حيث يحق لك وضع املرشحني حسب الرتتيب الذي تشاء أو
تختار مرشحا واحدا فقط.
لديك ِ
ِ
/أسئلتك عىل موظف املركز اإلنتخايب يف حال كانت َ
َ
/لديك أية أسئلة.
أسئلتك
• أطرح
• ال يتوجب التصويت عىل كل ما موجود يف ورقة اإلقرتاع .سيتم احتساب الجزء الذي تم التصويت عليه.
• تحقق من ورقة اإلقرتاع.
ِ
• َ
/ميكنك الحصول عىل ورقة إقرتاع جديدة يف حال كان هناك خطأ يف ملئها.
ميكنك

info@lwvme.org
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صفحة 12

دليل ناخبني مبسط

يف املركز اإلنتخايب
ماذا لو مل أمتكن من قراءة ورقة اإلقرتاع؟
ميكنك الحصول عىل املساعدة من:
• صديق أو قريب .الشخص الذي تستعني به ال يشرتط أن يكون مشاركا يف التصويت أو بسن قانوين يسمح له/لها
باملشاركة يف التصويت.
• املوظف املسؤول يف املركز اإلنتخايب.
ِ
َ
/يساعدك يف ملء ورقة اإلقرتاع.
يساعدك
• ال ميكن لصاحب العمل الذي تعمل فيه أو املسؤول النقايب أن
ِ
/رغبت يف رؤية ورقة اإلقرتاع بحروف كبرية أو سامع ورقة إقرتاع
رغبت
• سيكون نظام التصويت الرسيع متاحا يف حال َ
عليك ِ
تتىل َ
/عليك ( .للمزيد من املعلومات أنظر الصفحة .)13
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صفحة 13

دليل ناخبني مبسط

نظام التصويت الرسيع

)(Express Vote

ما هو التصويت الرسيع؟
التصويت الرسيع مخصص لألشخاص الذين قد يواجهون صعوبات يف قراءة ورقة اإلقرتاع .هي ألة ميكن استخدامها
ملساعدة من يحتاجها يف قراءة أو سامع محتويات ورقة اإلقرتاع مللء الورقة.
هل بأمكاين إستخدام التصويت الرسيع يف محطة اإلقرتاع املخصصة يل؟
• نعم ،ميكنكم استخدام التصويت الرسيع يف اية محطة انتخابية.
• أخرب املوظف يف املحطة االنتخابية برغبتك باستخدام التصويت الرسيع.
• سوف يقوم املوظف يف املحطة االنتخابية بتهيئة نظام التصويت الرسيع لكم الستخدامه.
كيف يعمل نظام التصويت الرسيع؟
• يحتوي نظام التصويت الرسيع عىل فيديو توضيحي ،كام توجد طابعة مثبته داخلها لطباعة لورقة اإلقرتاع.
• ميكنكم من رؤية ورقة اإلقرتاع بحروف كبرية.
• كذلك ميكن لاللة أن تقرأ ورقة اإلقرتاع بصوت عال للمقرتع عن طريق سامعات مخصصة لذلك.
كيف أختار يف حالة التصويت الرسيع؟
ميكنك أن تحدد إختياراتك عن طريق:
• ملس الشاشة.
• باستخدام لوحة مفاتيح ذات أشكال مختلفة ،أزرار ملونة حسب طريقة (بريل).
• كذلك باستخدام مفتاح أخرض لــ(نعم) و لون أحمر لــ(ال).
• عند اإلنتهاء سوف تقوم الطابعة بطباعة ورقة أقرتاع عليها خياراتك.
• ثم تضعها يف الجهاز املخصص لعد األصوات.

يسارا :هذا ما يبدو عليه نظام التصويت الرسيع .و هو متوفر يف
كل املراكز االنتخابية .ال بد من توفري سامعات خاصة لذلك.
للمزيد من املعلومات حول نظام التصويت الرسيع عليكم زيارة:

www.maine.gov/sos/cec/elec/voterinfo/accessiblevoting.html
info@lwvme.org
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صفحة 14

التصويت الرتاتبي

دليل ناخبني مبسط

)(Ranked Choice Voting

ما هو نظام التصويت الرتاتبي؟
و هو نظام يتيح للناخبني ترتيب خياراتهم عند تصويتهم للمرشحني حسب تفضيلهم ملرشح عىل آخر.
كيف يعمل نظام التصويت الرتاتبي؟
• يقوم املصوتون برتتيب املرشحني حسب األفضلية .الخيار األول ،الخيار الثاين ،الخيار الثالث وهكذا دواليك.
• بعد حساب كل أوراق اإلقرتاع و حصول مرشح عىل أكرث من  ٪٠٥من أصوات املقرتعني فأن املرشح يعد فائزا.
• يف حال عدم حصول أي مرشح عىل أكرث من  ٪٠٥من األصوات ،فإن املرشح الحاصل عىل أقل عدد من
األصوات يعد خارسا.
• املقرتعون الذين صوتوا للمرشح الخارس عىل أنه خيارهم األول سوف يتم حساب أصواتهم حسب الرتتيب
الثاين يف ورقة اقرتاعهم.
• سوف تعاد هذه العملية حتى يتبقى مرشحان فقط ،واملرشح الحاصل عىل أعىل األصوات يعد فائزا.
ملاذا يتوجب علينا وضع خياراتنا تراتبيا؟
• يف حال هزمية خيارك األول ،فإن ورقة اقرتاعك سوف تبقى ذات قيمة بالنسبة لخيارك التايل.
• لن يتأثر خيارك األول يف حال وضعت خيارتك تراتبيا .سوف يؤخذ بخيارك الثاين فقط يف حال هزمية خيارك
األول.
• لن يكون بإمكانك مساعدة مرشحك املفضل يف حال عدم وضعك الكرث من مرشح تراتبيا.
سوف يكون لخيارك األول أهمية طاملا مل يخرس مرشحكم املفضل.
كيف ميكنني تجنب إرتكاب األخطاء يف ورقة اإلقرتاع؟
• ضح إشارة واحدة يف كل سطر من االسطر.
• ضح إشارة واحدة يف كل عمود.
• اخرت مرشحيك تراتبيا حسب ما تشاء.
• ال يتوجب عليك أن تضع مرشحا ال تسانده يف خياراتك الرتاتبية.
• يف حال ارتكبت خطأ أطلب من موظف املركز اإلنتخايب ورقة اقرتاع جديدة.
• ال ترتدد يف طلب املساعدة .لن تكو َن/تكونِ الوحيد الذي يطرح أسئلة.
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صفحة 15

التصويت الرتاتبي

دليل ناخبني مبسط

)(Ranked Choice Voting

إليكم بعض األمثلة عن كيفية اختيار مرشحيكم تراتبيا:
الخيار الثالث

الخيار الثاين

الخيار األول
املرشح األول

املرشح الثاين

املرشح الثالث
يف أعاله :يف هذا املثال ،املرشح الثاين هو الخيار األول .حيث يتم وضع عالمة أمام املرشح .املرشح األول هو الخيار الثاين.
املرشح الثالث هو الخيار الثالث.
إذا كنت متأكدا من خياراتك وتريد فقط أن تصوت للمرشح الثاين فام عليك إال وضع عالمة يف الدائرة للمرشح الثاين.
حيث ميكنك أن ترتك بقية الخيارات دون تأشري.
ويف حال رغبت يف ترتيب مرشحني من ثالثة فام عليك إال أن تضع عالمة أمام الخيار األول  ،الخيار الثاين و ترك الخيار
الثالث فارغا.
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16 صفحة

دليل ناخبني مبسط
SS District 35

SR District 3

 الدائرة اإلنتخابية األوىل للكونغرس/ منوذج لورقة اإلقرتاع

Style No. 309

York District 5

To rank your candidate
choices, fill in the oval:

Biden, Joseph R.
Harris, Kamala D.
De La Fuente, Roque "Rocky"
Richardson, Darcy G.

Biden, Joseph R.

Biden, J oseph R.

Biden, Joseph R.

Biden, J oseph R.

De La Fuente, Roque "Rocky"

De La Fuente, Roque "Rocky"

De La Fuente, Roque "Rocky"

De La Fuente, Roque "Rocky"

De La Fuente, Roque "Rocky"

Hawkins, Howard
Walker, Angela Nicole

Hawkins, Howard

Hawkins, Howard

Hawkins, Howard

Hawkins, Howard

Hawkins, Howard

Jorgensen, Jo
Cohen, Jeremy

Jorgensen, Jo

J orgensen, Jo

Jorgensen, Jo

J orgensen, Jo

Jorgensen, Jo

Trump, Donald J.

Trump, Donald J.

Trump, Donald J.

Trump, Donald J.

Trump, Donald J.

Write-in

Write-in

Write-in

Write-in

Write-in

3rd Choice

1st Choice

2nd Choice

5th Choice

4th Choice

3rd Choice

1st Choice

Collins, Susan Margaret

Collins, Susan Margaret

Collins, Susan Margaret

Gideon, Sara I.

Gideon, Sara I.

Gideon, Sara I.

Gideon, Sara I.

Linn, Max Patrick

Linn, Max Patrick

Linn, Max Patrick

Linn, Max Patrick

Savage, Lisa

Savage, Lisa

Savage, Lisa

Savage, Lisa

Write-in

Write-in

Write-in

Write-in

Bristol
Republican

Allen, Jay T.

Allen, Jay T.

Pingree, Chellie M.

Pingree, Chellie M.

Write-in

Write-in

Pingree, Chellie M.

Freeport
Democratic

Bar Harbor
Independent

North Haven
Democratic

Write-in

Savage, Lisa

Libertarian

Trump, Donald J.
Pence, Michael R.
Republican

To rank a Write-in
candidate, write the
person's name in the
write-in space and fill in the
oval for the ranking of your
choice.

Rep. to Congress
District 1

Allen, Jay T.
Collins, Susan Margaret

Linn, Max Patrick

Green Independent

Fill in no more than one
oval for each candidate or
column.

Bangor
Republican

Gideon, Sara I.

Alliance Party

Continue until you have
ranked as many or as few
candidates as you like.

U.S. Senator

Collins, Susan Margaret
Biden, J oseph R.

Democratic

• In the 1st column for
your 1st choice
candidate.
• In the 2nd column for
your 2nd choice
candidate, and so on.

2nd Choice

6th Choice

5th Choice

4th Choice

President
Vice President

3rd Choice

1st Choice

Instructions to Voters
To vote, fill in the oval like
this

2nd Choice

State of Maine Sample Ballot
General Election, November 3, 2020

Write-in

Solon
Independent

Write-in

51

48

47

45

40

21

11

Turn Over for Additional Contests

:يوجد يف ورقة اإلقرتاع لوالية مني التايل
• خمسة مرشحني للرئاسة
• أربعة مرشحني ملجلس الشيوخ األمرييك
• مرشحان ملجلس النواب للدائرة االنتخابية األوىل
.كام يحق لك كتابة أسم مرشحك املفضل لكل سباق انتخايب يف ورقة اإلقرتاع
www.Vote411.org :ميكنكم زيارة املوقع

 مجلس الشيوخ يف والية، املرشحني ملجلس النواب يف والية مني،للمزيد من املعلومات عن السباقات االنتخابية املحلية
. املجالس البلدية ومجالس املدارس و السباقات األخرى أيضا،مني
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17 صفحة

دليل ناخبني مبسط
SS District 4

 دائرة الكونجرس الثانية/ استامرة االقرتاع

Style No. 1

SR District 119

To rank your candidate
choices, fill in the oval:

Biden, Joseph R.
Harris, Kamala D.
De La Fuente, Roque "Rocky"
Richardson, Darcy G.

Biden, Joseph R.

Biden, J oseph R.

Biden, Joseph R.

Biden, J oseph R.

De La Fuente, Roque "Rocky"

De La Fuente, Roque "Rocky"

De La Fuente, Roque "Rocky"

De La Fuente, Roque "Rocky"

De La Fuente, Roque "Rocky"

Hawkins, Howard
Walker, Angela Nicole

Hawkins, Howard

Hawkins, Howard

Hawkins, Howard

Hawkins, Howard

Hawkins, Howard

Jorgensen, Jo

J orgensen, Jo

Jorgensen, Jo

J orgensen, Jo

Jorgensen, Jo

Jorgensen, Jo
Cohen, Jeremy

Trump, Donald J.

Trump, Donald J.

Trump, Donald J.

Trump, Donald J.

Trump, Donald J.

Write-in

Write-in

Write-in

Write-in

Write-in

3rd Choice

1st Choice

2nd Choice

5th Choice

4th Choice

3rd Choice

1st Choice

Collins, Susan Margaret

Collins, Susan Margaret

Collins, Susan Margaret

Gideon, Sara I.

Gideon, Sara I.

Gideon, Sara I.

Gideon, Sara I.

Linn, Max Patrick

Linn, Max Patrick

Linn, Max Patrick

Linn, Max Patrick

Savage, Lisa

Savage, Lisa

Savage, Lisa

Savage, Lisa

Write-in

Write-in

Write-in

Write-in

Lisbon
Republican

Crafts, Dale John

Crafts, Dale John

Golden, Jared F.

Golden, J ared F.

Write-in

Write-in

Golden, Jared F.

Freeport
Democratic

Bar Harbor
Independent

Lewiston
Democratic

Write-in

Savage, Lisa

Libertarian

Trump, Donald J.
Pence, Michael R.
Republican

To rank a Write-in
candidate, write the
person's name in the
write-in space and fill in the
oval for the ranking of your
choice.

Rep. to Congress
District 2

Crafts, Dale John
Collins, Susan Margaret

Linn, Max Patrick

Green Independent

Fill in no more than one
oval for each candidate or
column.

Bangor
Republican

Gideon, Sara I.

Alliance Party

Continue until you have
ranked as many or as few
candidates as you like.

U.S. Senator

Collins, Susan Margaret
Biden, J oseph R.

Democratic

• In the 1st column for
your 1st choice
candidate.
• In the 2nd column for
your 2nd choice
candidate, and so on.

2nd Choice

6th Choice

5th Choice

4th Choice

President
Vice President

To vote, fill in the oval like
this

3rd Choice

1st Choice

Instructions to Voters

2nd Choice

State of Maine Sample Ballot
General Election, November 3, 2020

Write-in

Solon
Independent

Write-in

51

43

42

41

40

21

11

Turn Over for Additional Contests

:يوجد يف ورقة اإلقرتاع لوالية مني التايل
• خمسة مرشحني للرئاسة
• أربعة مرشحني ملجلس الشيوخ األمرييك
• مرشحان ملجلس النواب للدائرة االنتخابية األوىل
.كام يحق لك كتابة أسم مرشحك املفضل لكل سباق انتخايب يف ورقة اإلقرتاع
www.Vote411.org :ميكنكم زيارة املوقع

 مجلس الشيوخ يف والية، املرشحني ملجلس النواب يف والية مني،للمزيد من املعلومات عن السباقات االنتخابية املحلية
. املجالس البلدية ومجالس املدارس و السباقات األخرى أيضا،مني

LEAGUE OF WOMEN VOTERS OF MAINE EDUCATION FUND
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صفحة 18

دليل ناخبني مبسط

اإلقرتاع الغيايب
ما هو اإلقرتاع الغيايب؟
• إذا ما رغبتم بالتصويت قبل يوم االنتخابات ،فيمكنكم استخدام ورقة اإلقرتاع الغيايب.
• يف حال ارسال ورقة اإلقرتاع الغيايب لكم عن طريق الربيد أو كنت تنوي إرسالها بالربيد ،فيفضل طلب ورقة اإلقرتاع
مبكرا.
• كام ميكنكم طلب ورقة اإلقرتاع الغيايب و إستالمها شخصيا.
• ميكنكم طلب ورقة اإلقرتاع الغيايب اآلن و حتى يوم الجمعة  ٠٣أكتوبر /ترشين أول.
• سوف يبدأ ارسال أوراق اإلقرتاع الغيايب ثالثني يوما قبل موعد االنتخابات.
كيف ميكنني الحصول عىل ورقة إقرتاع غيايب؟
لست بحاجة لسبب لطلب ورقة إقرتاع غيايب قبل الثالثني من أكتوبر /ترشين أول ،يف حال كنتم مؤهلني للتصويت ،حيث
ميكنكم طلب ورقة إقرتاع غيايب عن طريق:
• الهاتف ،من كاتب املدينة قبل الساعة الخامسة مساء من يوم الخميس  ٩٢أكتوبر /ترشين ثاين.
• شخصيا ،من مبنى املجلس البلدي قبل الساعة الخامسة مساء من يوم  ٠٣أكتوبر /ترشين أول.
• بواسطة الربيد ،حيث ميكنكم طباعة وملء وارسال االستامرة التالية بالربيد:
www.maine.gov/sos/cec/elec/upcoming/pdf/absballot1120.pdf

• املوقع اإلليكرتوين ،قبل الساعة الخامسة مساء من يوم  ٩٢أكتوبر /ترشين أول باستخدام النموذج التايل عىل الرابط:

https://apps.web.maine.gov/cgi-bin/online/AbsenteeBallot/index.pl

يجب أن يدرك املصوت أن اإلنتظار حتى الساعات األخرية من املوعد النهايئ للحصول عىل ورقة اإلقرتاع الغيايب قد
يفوت الفرصة لوصول ورقة اإلقرتاع يف الوقت املناسب أو حتى ارسالها يف الوقت املناسب عن طريق الربيد.
أيضا ميكن ألحد أفراد أرستك من (الدرجة األوىل) أن يطلب لك ورقة إقرتاع غيايب .إتصل بكاتب املدينة للمزيد من
املعلومات.
هناك تعليامت مختلفة للموظفني الرسميني واملوظفني املقيمني خارج الواليات املتحدة.
اتبع تعليامت سكرتري الشؤون اإلدارية العام يف الوالية عىل الرابط التايل:

www.maine.gov/sos/cec/elec/voter-info/uocava.html

info@lwvme.org
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صفحة 19

دليل ناخبني مبسط

اإلقرتاع الغيايب
إذا ما كنت مصوتا ولديك إعاقة متنعك من استخدام ورقة اقرتاع فيمكنك طلب ورقة إقرتاع غيايب خاصة عىل
الرابط التايل:

https://apps.web.maine.gov/cgi-bin/online/AbsenteeBallot/index.pl

ماذا أفعل بورقة اإلقرتاع الغيايب؟
• إمأل ورقة اإلقرتاع الغيايب.
• ضع ورقة اإلقرتاع الغيايب يف الظرف الخاص ثم ضع توقيعك عىل الظرف.
• كن حذرا! الكثري من الناس ينسون توقيع الظرف الخاص.
• قم بارسال ورقة اإلقرتاع الغيايب اىل مكتب كاتب املدينة بحلول الساعة الثامنة مساء من يوم االنتخابات.
 +ميكنك أرسال ورقة اإلقرتاع الغيايب بواسطة الربيد ،و يفضل إرسالها قبل أسبوع من املوعد النهايئ تحسبا ألي تأخري
قد يطرأ.
 +ميكنك أو أحد أقاربك من الدرجة األوىل تسليم الربيد شخصيا عندما يكون مكتب الربيد مفتوحا.
 +الكثري من البلدات واملدن تضع صندوق بريدي خاص وآمن خارج بناياتها لتمكن ملصوتني من وضع ظروف ورقة
اإلقرتاع الغيايب فيها حتى يف حال كانت البنايات مغلقة.
مكن لشخص ليس من أفراد العائلة أن يعيد ورقة التصويت الغيايب نيابة عنك ،لكن يف هذه الحالة يتوجب وجود
شاهدين لتوقيع الظرف.
كيف ميكنني أن أحصل عىل ورقة اإلقرتاع الغيايب بعد يوم الجمعة  ٠٣أكتوبر؟
للحصول عىل ورقة التصويت الغيايب بعد يوم الجمعة الذي يسبق االنتخابات ،اتصل أو إذهب شخصيا عىل مكتب كاتب
املدينة أو املبنى البلدي ليك تقوم مبلء طلب خاص.
شارحا فيه أحد األسباب التالية:
• ستكون/ستكونني خارج مدينتك-بلدتك بصورة غري متوقعة يف يوم األنتخابات.
لديك ِ
• َ
/لديك أعاقة.
• تسكن/تسكنني يف جزيرة ويتعذر الوصول اىل املركز اإلنتخايب يف يوم األنتخابات.
ِ
• تعاين/تعانني من مرض وال َ
/ميكنك مغادرة املنزل أو املركز الصحي الذي تتلقى/تتلقني فيه العالج.
ميكنك

يجب أن يتلقى املكتب اإلنتخايب يف مدينتك أو بلدتك ورقة اإلقرتاع الغيايب قبل الساعة
الثامنة مساء من يوم االنتخابات الثالث من نوفمرب /ترشين ثاين.
info@lwvme.org

207-622-0256
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صفحة 20

دليل ناخبني مبسط

املرشحون الرئاسيون /الوصف الوظيفي
املرشحون الرئاسيون
دة الخدمة الرئاسية (أربع سنوات)
والراتب  ٠٠٤ألف دوالر
لتصويت الرتاتبي

)(Ranked Choice Voting

يحق للناخبني يف والية مني استخدام
التصويت الرتاتبي لرتتيب خياراتهم
الرئاسية يف االنتخابات العامة يوم الثالثاء
 ٣نوفمرب /ترشين ثاين.
ال يتوجب عليك ترتيب املرشحني اذا
ما كنت متأكدا من خيارك األول .أنظر
الصفحة  14و الصفحة  15عن كيفية
استخدام التصويت الرتاتبي .انظر
الصفحة  16من أجل منوذج ورقة اإلقرتاع.

يعد الرئيس الرئيس التنفيذي لحكومة الواليات املتحدة وكذلك القائد العام
لكل القوات العسكرية ،وكرئيس تنفيذي ،يقوم الرئيس بانفاذ القوانني،
املعاهدات ،وأوامر املحاكم ،تطوير السياسات الفيدرالية ،يحرض امليزانية
الوطنية وكذلك تعيني املسؤولني الفيدراليني.
كام يقر أو ينقض قوانني الكونغرس وإعفاءات املنح .وكقائد عام ،ميتلك
الرئيس السلطة ألرسال القوات يف مهام قتالية .يعدد الدستور وكذلك
القوانني الفيدرالية سلطات الرئيس .يتم إنتخاب الرئيس األمرييك بصورة غري
مبارشة .املصوتون يقومون باختيار وفد أو ناخبني للمجمع اإلنتخايب والذي
بدوره ينتخب الرئيس .هناك  ٨٣٥عضوا يف املجمع اإلنتخايب .فلكل عضو
يف الكونغرس للوالية هناك عضو يف املجمع اإلنتخايب .حيث يوجد عضوان
يف املجمع اإلنتخايب عن كل والية ميثالن سيناتوران .وعضو عن كل عضو يف
مجلس النواب (حسب تعداد السكان يف كل والية) .هناك أربعة أعضاء يف
املجمع اإلنتخايب ميثلون والية مني.
يجب أن ال يقل عمر الرئيس عن  ٥٣عاما ،مولودا داخل الواليات املتحدة و
قد عاش يف الواليات املتحدة ما ال يقل عن  ٤١عرش عاما.

ملرشحون :هناك خمسة مرشحني رئاسيني يف ورقة اإلقرتاع يف والية مني.

JO JORGENSEN DONALD
Libertarian
TRUMP
Republican

info@lwvme.org

207-622-0256

HOWARD
HAWKINS
Green
Independent

ROQUE DE LA
FUENTE
Alliance Party

JOE BIDEN
Democrat
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صفحة 21

دليل ناخبني مبسط

املرشحون ملجلس السيناتورات /الوصف الوظيفي
سيناتور أمرييك
مدة الخدمة (سنوات الخدمة) :ست
سنوات و الراتب  ٤٧١الف دوالر
لتصويت الرتاتبي

)(Ranked Choice Voting

يحق للناخبني يف والية مني استخدام
التصويت الرتاتبي لرتتيب خياراتهم
ملجلس السيناتورات يف االنتخابات العامة
يوم الثالثاء  ٣نوفمرب /ترشين ثاين.

يقوم السيناتورات بكتابة ومترير القوانني .ويشارك أعضاء مجلس
السيناتورات هذه املهمة مع مجلس النواب .يبحثون القضايا ذات
األهمية الوطنية ويعقدون جلسات نقاش حولها .يقر مجلس السيناتورات
املعاهدات مع الدول األخرى .كام يصوتون عىل أعضاء الحكومة ،القضاة
الفيدراليني وكذلك السفراء لدى الدول األخرى الذين يختارهم الرئيس.
ينتخب املواطنون يف كل والية سيناتورين إثنني ميثلون كل الوالية ملدة
ستة سنوات .وميكن للمواطنني انتخاب السيناتور لفرتات غري محدودة من
الزمن .و يتكون مجلس السيناتورات من  ٠٠١عضو ،إثنان من كل والية.
يتم انتخاب ثلث أعضاء مجلس السيناتورات كل عامني .يجب أن يكون
عمر عضو املجلس  ٠٣عاما ،مواطنا أمريكيا ملدة ال تقل عن تسعة سنوات،
ومقيام يف الوالية التي ميثلها وقت االنتخابات.

ال يتوجب عليك ترتيب املرشحني اذا
ما كنت متأكدا من خيارك األول .أنظر
الصفحة  14و الصفحة  15عن كيفية
استخدام التصويت الرتاتبي .انظر
الصفحة  16من أجل منوذج ورقة اإلقرتاع.
املرشحون :هناك أربعة مرشحني ملجلس السيناتورات يف ورقة اإلقرتاع يف الية مني.

LISA SAVAGE
Independent
info@lwvme.org

207-622-0256

MAX LINN
Independent

SARA GIDEON
Democrat

SUSAN COLLINS
Republican

LEAGUE OF WOMEN VOTERS OF MAINE EDUCATION FUND

صفحة 22

دليل ناخبني مبسط

مجلس النواب يف الواليات املتحدة /الوصف الوظيفي
عضو مجلس النواب يف
الواليات املتحدة

مدة خدمة عضو مجلس النواب عامان
والراتب  ٤٧١الف دوالر
لتصويت الرتاتبي

)(Ranked Choice Voting

يحق للناخبني يف والية مني استخدام
التصويت الرتاتبي لرتتيب خياراتهم
ملجلس النواب يف االنتخابات العامة يوم
الثالثاء  ٣نوفمرب /ترشين ثاين.

يقوم أعضاء مجلس النواب بكتابة و مترير قوانني األمة .و يتشارك مجلس
النواب مع مجلس السيناتورات يف هذه املهمة .كام يبحثون القضايا ذات
األهمية الوطنية ويعقدون جلسات نقاش حولها .فالقوانني التي تجمع
املال ألي برنامج حكومي تبدأ يف مجلس النواب ،كام يتوجب متريرها يف
مجلس السيناتورات .تنقسم الواليات املتحدة اىل  ٥٣٤مقاطعة إنتخابية.
وهذا التقسيم يعتمد عىل عدد املواطنني يف كل والية .فكل والية عضو
واحد عىل األقل يف مجلس النواب .و لوالية مني عضوان يف مجلس النواب.
يتم إنتخاب كل أعضاء مجلس النواب يف السنني الزوجية .وميكن للمواطنني
انتخاب عضو مجلس النواب لفرتات غري محدودة من الزمن .يجب أن يكون
عمر عضو املجلس  ٥٢عاما ،مواطنا أمريكيا ملدة ال تقل عن سبعة سنوات،
ومقيام يف الوالية التي ميثلها وقت االنتخابات.

ال يتوجب عليك ترتيب املرشحني اذا
ما كنت متأكدا من خيارك األول .أنظر
الصفحة  14و الصفحة  15عن كيفية
استخدام التصويت الرتاتبي .انظر
الصفحة  16من أجل منوذج ورقة اإلقرتاع.
املرشحون :هناك مرشحان إثنان ملجلس النواب يف ورقة اإلقرتاع يف الية مني.

HOUSE DISTRICT 2 HOUSE DISTRICT 2
DALE CRAFTS
JARED GOLDEN
Republican
Democrat
info@lwvme.org

207-622-0256

HOUSE DISTRICT 1 HOUSE DISTRICT 1
JAY ALLEN
CHELLIE PINGREE
Republican
Democract
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صفحة 23

دليل ناخبني مبسط

عن الصندوق التعليمي التابع لرابطة النساء الناخبات لتوعية الناخبني يف والية مني

)(THE LEAGUE OF WOMEN VOTERS OF MAINE EDUCATION FUND

يقوم الصندوق التعليمي التابع لرابطة النساء الناخبات لتوعية الناخبني يف والية مني بأنشطة تهدف لخدمة الناخب
وتوعية املواطنني .فالرابطة منظمة تعليمية ال تنتمي ألية جهة سياسية وهي كذلك منظمة غري ربحية تعمل عىل:
• بناء مشاركة فعالة للمواطنني يف العملية الدميقراطية.
• دراسة قضايا املجتمع امللحة عىل جميع مستويات الحكومية من غري متحيز.
• متكني املواطنني من البحث عن حلول إيجابية للسياسات العامة من خالل التوعية وإدارة النزاعات.
التربعات للصندوق التعليمي التابع لرابطة النساء الناخبات لتوعية الناخبني يف والية مني ،منظمة تعمل تحت قانون ١٠٥
(يس) ( )٣تعترب قابلة لالستقطاع الرضيبي يف حال سمح القانون بذلك.
يعد الصندوق التعليمي التابع لرابطة النساء الناخبات لتوعية الناخبني يف والية مني منظمة سياسية غري متحيزة تشجع
عىل املشاركة الفعالة يف الحكومة واملبنية عىل املعلومة ،وزيادة لقضايا السياسات العامة ،و أيضا تعمل عىل التأثري عىل
السياسات العامة من خالل التعليم والتوعية .ال ندعم مطلقا أو نعارض أي حزب سيايس أو مرشحا بعينه.
التربعات لرابطة النساء الناخبات لتوعية الناخبني يف والية مني تعترب غري قابلة لالستقطاع الرضيبي.
الرابطة ليست للنساء فقط! حيث نرحب بعضوية أي شخص يدعم مهمة الرابطة.
ميكنكم اإلنضامم لرابطة النساء الناخبات لتوعية الناخبني يف والية مني عن طريق الرابط التايل:
lwvme.org/Join
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