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قيمة
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للمزيد من املعلومات
كيف ميكنني أن أجد كاتب املدينة أوالبلدة؟ ميكنك الحصول عىل عنوان ورقم هاتف كاتب
املدينة أوالبلدة من خالل الرابط التايل:

maine.gov/sos/cec/elec/munic.html

ِ
/ميكنك التواصل عىل املعلومات التالية:
كام ميكنكَ

Office of the Secretary of State
Division of Elections
101 State House Station
Augusta, ME 04333-0101
207-624-7650
cec.elections@maine.gov
maine.gov/sos/cec/elec/index.html

ليك تكون واثقا مام تفعل عند التصويت نرجو منك زيارة املوقع الخاص باالنتخابات
.Vote411.org
املوقع رسيع و سهل اإلستخدام:
•تستطيع معرفة ما موجود يف ورقة اإلقرتاع
•تدقيق اذا ما كنت مسجال لإلقرتاع أم ال
•إيجاد مركزك اإلنتخايب
•معرفة آراء املرشحني حول القضايا التي تهمك
•واملزيد من املعلومات!

ستخدم هاتفك من أجل مسح رمز ( كيو
أر) ليك تزور .Vote411.org

Vote411.org

(207) 558-3333
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أهمية التصويت
ملاذا نصوت؟
حتى تتمكن /تتمكنني من املساعدة يف إحداث تغيريات مهمة يف الطريقة التي تدار بيها
مدينتك ،واليتك وبلدك.
هل أن صويت خاص يب؟
ِ
َ
صوتك خاص بك .وال أحد سيعلم كيف صوت إال أذا أفصحت عن ذلك بنفسك.
صوتك/
نعم
من يحق له التصويت؟
يجب عليك أوال التسجيل ليك يحق لك 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
متى موعد يوم اإلنتخابات؟
•تجرى اإلنتخابات العامة عادة يوم الثالثاء الذي يعقب أول يوم إثنني من شهر نوفمرب/
ترشين ثاين.
•تجرى اإلنتخابات التمهيدية عادة يف الثالثاء الثاين من شهر يونيو/حزيران.
•يف بعض األحيان ،يتم دمج اإلنتخابات العامة واإلنتخابات التمهيدية للمدن واألقضية.
•انتخابات املدن واألقضية ميكن تنظيمها يف أوقات أخرى يتم تحديدها من قبل املدينة أو
القضاء نفسه.
عىل ماذا سوف أصوت؟
ميكنكم اختيار املرشحني يف أية انتخابات عامة .كام ميكنك أن تنتخب أشخاصا مرشحني ملناصب
عامة .أيضا تستطيع أن تجيب بنعم أو ال عىل األسئلة املطروحة يف ورقة اإلقرتاع.
قد تختار مرشحني أو مسؤولني منتخبني .قد تجيب عىل أسئلة بــ(نعم) أو (ال):
•استفتاء — تختار مترير قانون ما.
•تخصيصات مالية — حيث تختار /تختارين املشاريع التي يتم متويلها من خالل القروض
التي تتقدم بطلبها الوالية.
•التعديالت الدستورية — حيث تختار /تختارين اقرار التعديالت املقرتحة من قبل املرشعني.
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التسجيل

للتصويت

ِ
كنتِ /
َ
كنت:
ميكنك/
كيف أسجل ليك أصوت؟
ميكنك التسجيل للتصويت يف والية مني يف حال َ
•مواطنا/مواطنة يف الثامنة عرش من العمر ومقيام/مقيمة يف والية مني.
•مواطنا/مواطنة يف السابعة عرش من العمر وستبلغ/ستبلغني الثامنة عرش من العمربحلول
ِ
َ
ميكنك املشاركة يف اإلنتخابات التمهيدية يف يونيو /حزيران.
ميكنك/
يوم اإلنتخابات .كذلك
•إذا ما كنت تبلغ  ١٦عاما من العمر فيمكنك التسجيل املسبق وسوف يتم اعتبار تسجيلك
فعاال ما أن تتم العمر املناسب للتصويت
فعليك/عليكِ
ِ
ِ
َ
كنت /كنت يف السجن،
•متت إدانتك/
إدانتك بجرمية أو يف السجن .إذا ما َ
ِ
َ
دخولك /دخولك السجن من خالل التصويت
التسجيل يف املدينة التي أقمت فيها قبل
الغيايب.
•حتى يف حال مل يكن لديك عنوان دائم أو مكان تسكن فيه فبإمكانك التسجيل املسبق.
ميكنك /ميكنك التسجيل للتصويت يف والية مني من خالل:
•الربيد :يتوجب تسليم ورقة التسجيل لكاتب املدينة أو الناحية يوم الثالثاء الذي يسبق
يوم اإلنتخابات بثالثة أسابيع.
•شخصيا :حملة تسجيل ناخبني ،مكتب تسجيل السيارات ،مبنى البلدية أو الناحية أو مركز
التصويت يف يوم اإلنتخابات .يتوجب ملء بطاقة تسجيل الناخب (انظر صفة .)٨-٥
•يف حال حصولك عىل رخصة قيادة أو هوية الوالية من مكتب تسجيل السيارات فسوف يتم
تسجيلك تلقائيا للتصويت.
أما يف حال مل تكن يف مكتب تسجيل السيارات يف الوالية فسوف يطلب منك ملء بطاقة
التصويت:
•سوف يطلب منك اثبات شخصية وعنوان.
•سوف تقبل العديد من أنواع الهويات مثل هوية طالب ،هوية قبيلة ،هوية الوالية وكذلك
الجواز األمرييك.
•يف حال مل يكن لديك عنوان فانه ما زال بإمكانك التسجيل شخصيا يف املدينة التي تسكن
بها.
•يف حال كنت يف السجن فإن عنوانك سوف يكون املدينة التي كنت تسكن فيها قبل دخولك
السجن.

Vote411.org

(207) 558-3333
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يتوجب ملء الصفحتني األمامية والخلفية لبطاقة تسجيل الناخب:
•وقع/وقعي و ضع/ضعي التاريخ عىل البطاقة.
عليك ِ
•ال يتوجب َ
/عليك اإلنضامم لحزب سيايس للمشاركة يف اإلنتخابات .إذا مل تكن راغباً/
ِ
َ
/ميكنك التأشري عىل (غري منتم) يف بطاقة الناخب
فيمكنك
راغبة يف اإلنضامم لحزب سيايس
ِ
َ
/ميكنك زيارة الرابط التايل:
ميكنك
•ملعلومات مفصلة
maine.gov/sos/cec/elec/voter-info/voterguide.html

ما هو الحزب السيايس؟
هو مجموعة من األشخاص الذين يتشاركون نفس األفكار حول الكيفية التي يتوجب أن تعمل
ِ
كنت ِ
َ
/كنت
ميكنك
بها الحكومة .عند التسجيل للتصويت
/ميكنك اإلنضامم لحزب سيايس إذا ما َ
راغبة بذلك .العضوية مجانية.
ِ
َ
/ميكنك تغيريانتامءك الحزيب .أمثلة عىل األحزاب السياسية مدرجة تحت (اإلنتامء الحزيب)
ميكنك
يف بطاقة تسجيل الناخب وكذلك الصفحات .١٠-٩

استخدم هاتفك من أجل مسح رمز ( كيو
أر) ليك تعرف املزيد عن كيفية التسجيل
لالنتخابات يف والية مني.
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بطاقة تسجيل الناخب
2
1
3

4

5a
5b
5c

استخدم هاتفك من أجل مسح رمز ( كيو
أر) ليك تسطيع الولوج اىل تطبيق تسجيل
الناخبني عرب االنرتنت.

Vote411.org

(207) 558-3333
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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

العنوان:
ِ
/عنوانك الحايل .رقم الشارع أو عنوان بناية.
عنوانكَ
(ال يقبل رقم صندوق بريد).
ِ
/عنوانك الربيدي .فقط يف حال كان يختلف عن عنوان السكن.
عنوانكَ
(ميكن أن يكون صندوق بريد).
ِ
كنت ِ
إنتقلت
وانتقلت/
/كنت مسجال سابقا
َ
العنوان السابق .يف حال َ
ِ
َ
عنوانك
عنوانك/
اىل سكن مختلف فيتوجب أن تقول نعم وتكتب
السابق بالتفصيل.
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بطاقة تسجيل الناخب
7a
7b

6

7c

8

استخدم هاتفك من أجل مسح رمز ( كيو
أر) ليك تسطيع الولوج اىل تطبيق تسجيل
الناخبني عرب االنرتنت.

Vote411.org

(207) 558-3333
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بطاقة تسجيل الناخب | اإلرشادات
6

7a

7b

7c

8

8

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.
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األحزاب السياسية
األحزاب السياسية يف والية مني
العديد من الناخبني يختارون اإلنضامم لحزب سيايس .يف عام  ،٢٠٢٢هناك أربعة أحزاب مؤهلة
يف والية مني — الحزب الدميقراطي ،حزب الخرض املستقل ،حزب األحرار و الحزب الجمهوري.
كام يوجد بعض األحزاب الصغرية والتي ميكن للناخب اإلنضامم إليها .و عادة هذه األحزاب
الصغرية غري مدرجة عىل بطاقة تسجيل الناخب وهي غري كبرية كفاية ليك تضاف اىل قامئة
األحزاب التي تشارك يف اإلنتخابات العامة .قامئة األحزاب املؤهلة للمشاركة واألحزاب الصغرية
تتغري يف بعض األحيان وذلك ألن األحزاب قد يزداد حجمها أو يتقلص.
االنتخابات الداخلية لألحزاب
لألحزاب السياسية دور خاص يف بعض االنتخابات وبالخصوص انتخابات الرئاسة ،املحافظني،
الكونغرس والجسم الترشيعي يف كل والية .عادة هناك نوعني من االنتخابات لهكذا مناصب —
انتخابات داخلية وكذلك انتخابات عامة .فكل حزب سيايس يجري انتخابات داخلية من أجل
اختيار مرشحه الذي سوف ميثله يف االنتخابات العامة املقبلة .فعندما يجري الحزب انتخابات
داخلية فان املنتمني لهذا الحزب يسمح لهم باملشاركة يف هكذا انتخابات .بيد أنه بعض
االنتخابات عىل املستوى املحيل او مستوى املقاطعة ال تجرى قبلها انتخابات حزبية داخلية.
الناخبني غري املدرجني يف أحزاب سياسية
ال يتوجب عىل الناخبني اإلنضامم لحزب سيايس .فحوايل ثلث الناخبني يف والية مني غري منتمني
ألحزاب سياسية .ويف هذه الحالة يسمون ناخبني “غري منتمني” .وال يسمح للناخبني غري املنتمني
لألحزاب باملشاركة يف انتخابات األحزاب الداخلية ،لكن يحق لهم املشاركة يف كل االنتخابات
األخرى .حيث يستطيعون التصويت عىل سؤال مطروح يف ورقة اإلقرتاع وكذلك يحق لهم
التصويت ألي ناخب مشارك يف االنتخابات العامة .ففي بعض االنتخابات ،قد يجد الناخب غري
املنتم لحزب نفسه قادرا عىل التصويت عىل سؤال يف ورقة االقرتاع يف انتخابات محلية ،لكن قد
ال يتمكن من املشاركة يف انتخابات داخلية لحزب ما تجرى يف نفس التوقيت.
بعض األحزاب السياسية غري كبرية كفاية حتى يتم ادراجها عىل بطاقة الناخب أو حتى ادراج
انتخاباتها الفرعية .بإمكان هذه األحزاب الصغرية تسجيل ناخبيها وكذلك مساعدة مرشحيهم
باإلنضامم اىل الئحة اإلنتخابات العامة .أمثلة عىل األحزاب الصغرية تتضمن حزب التحالف،
حزب (يانيك) وكذلك الحزب اإلشرتايك .و ميكن تسمية األحزاب الصغرية “ األحزاب التي
ستتأهل”.

Vote411.org

(207) 558-3333
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كيفية اإلنضامم اىل حزب سيايس
بإمكان الناخبني اختيار حزب سيايس عند التسجيل للتصويت .وميكن للناخب أن ينتقل بني
األحزاب أو أن يخرج منها متاما ولكن عليه أن ينتظر  ٩٠يوما من أخر تسجيل له مع حزب ما.
املصوتون الذين يرتكون حزبا سياسيا ال يستطيعون بعد ذلك املشاركة يف االنتخابات الداخلية
لهذا الحزب.
يف عام  ٢٠٢٢هناك أربعة أحزاب مؤهلة يف والية مني:
الحزب الدميقراطي يف والية مني

www.mainedems.org

(207) 622-6233

حزب املستقلني الخرض يف والية مني

		
www.mainegreens.org
(207) 518-7493

حزب األحرار

www.lpme.org
(207) 518-7493

الحزب الجمهوري يف والية مني

www.MaineGOP.com
(207) 622-6247
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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:

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

•التصويت الغيايب (للمزيد من التفاصيل أنظر صفحة .)١٣
ِ
/ميكنك التصويت؟
متى ميكنكَ
تفتح مراكز اإلقرتاع أبوابها يف يوم اإلنتخابات ما بني الساعة السادسة والعارشة صباحا .تختلف
مواعيد فتح مراكز اإلقرتاع من مدينة إىل أخرى .تغلق كل مراكز اإلقرتاع أبوابها يف الساعة
الثامنة مساء .فيام ستختلف مواعيد أغالق صناديق األقرتاع يف األنتخابات املحلية .أذا كنتم يف
طابور التصويت الساعة الثامنة مساء فسوف لن يتم اخراجكم و سيسمح لكم بالتصويت.
ِ
/ميكنك تجنب الزحام؟ عادة ما تكون مراكز األقرتاع أقل إزدحاما ما بني الساعة
كيف ميكنكَ
العارشة والحادية عرشة والنصف صباحا وكذلك ما بني الواحدة والنصف والثالثة والنصف من
بعد الظهر.
ِ
/إسمك ليس مدرجا يف املركز اإلنتخايب؟
ماذا لو كان إسمكَ
•سوف يقوم املوظف مبساعدتك.
•قد يتوجب عليك التسجيل ليك تتمكن من التصويت.
•قد يتم إرسالك اىل مركز إنتخايب آخر.
•قد تصوت يف ورقة اقرتاع خاصة.
هل أنا بحاجة اىل هوية تعريفية؟ من األفضل جلب هويتك التعريفية وإثبات ملحل إقامتك
(مثل أجازة السياقة وفاتورة الكهرباء) إذا ما كنت:
•تصوت/تصوتني ألول مرة.
•إنتقلت لإلقامة يف سكن جديد.
•بحاجة للتسجيل يف يوم اإلنتخابات.
ال تقلق — لن يتم إستبعاد أي شخص مؤهل للتصويت

Vote411.org

(207) 558-3333
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يف املركز اإلنتخايب
عليك ِ
ما الذي سوف أفعله يف املركز اإلنتخايب؟ عند الوصل اىل املركز اإلنتخايب ،يتوجب َ
/عليك إبالغ
مسؤول املركز بإسمك 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 أحتجت مساعدة يف املركز اإلنتخايب؟ عليك طلب املساعدة من املوظف املسؤول يف حال كانت
ِ
لديك ِ
َ
َ
/يساعدك يف
يساعدك
/لديك أية إستفسارات .فبإمكان املوظف املسؤول يف املركز اإلنتخايب أن
ِ
كنتِ /
َ
كنت بحاجة لواحدة .لن
إعطاءك
ملء ورقة اإلقرتاع وكذلك
/إعطاءك ورقة أقرتاع جديدة يف حال َ
تكونَ/تكونِ الوحيد الذين يطرح أسئلة!
كيفية ملء ورقة اإلقرتاع؟
•كل ورقة إقرتاع ترشح َلك ِ
/لك كيفية تأشري خياراتك.
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
ماذا لو مل أمتكن من قراءة ورقة اإلقرتاع؟
•ميكنك الحصول عىل املساعدة.
ِ
• َ
/ميكنك اإلستعانة بقريب أو صديق .الشخص الذي تستعني به ال يشرتط أن يكون مشاركا يف
ميكنك
التصويت أو بسن قانوين يسمح له/لها باملشاركة يف التصويت.
ِ
َ
/يساعدك يف ملء ورقة اإلقرتاع.
يساعدك
•بإمكان املوظف املسؤول يف املركز اإلنتخايب أن
ِ
َ
/يساعدك يف ملء ورقة
يساعدك
•ال ميكن لصاحب العمل الذي تعمل فيه أو املسؤول النقايب أن
اإلقرتاع.
ِ
/رغبت يف رؤية ورقة إقرتاع بحروف كبرية أو
رغبت
•سيكون نظام التصويت الرسيع متاحا يف حال َ
عليك ِ
سامع ورقة إقرتاع تتىل َ
/عليك.
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اإلقرتاع الغيايب
ما هو اإلقرتاع الغيايب؟
ِ
عليك ِ
َ
•ال يتوجب َ
/صوتك.
بصوتك
/عليك الذهاب اىل املركز اإلنتخايب يف يوم األنتخابات لإلدالء
•قم مبلء روقة إقرتاع غيايب من منزلك ثم قم بارسالها عن طريق الربيد اىل مسؤول األنتخابات يف
مدينتك أو بلدتك.
ِ
َ
/إمكانك ملء ورقة اإلقرتاع الغيايب شخصيا يف املكتب الخاص باإلنتخابات يف مدينتك أو
بإمكانك
•
بلدتك.
ِ
إذا كنت مسجال للتصويتَ ،
/ميكنك أن تطلب روقة أقرتاع غيايب ،حيث يتوجب أن يقدم الطلب
ميكنك
(عىل أقىص تقدير) يوم الخميس الذي يسبق يوم اإلنتخابات.
كيف ميكنني الحصول عىل ورقة إقرتاع غيايب؟
•إطلب روقة أقرتاع غيايب من مكتب اإلنتخابات يف مدينتك أو بلدتك .تتوفر أوراق األقرتاع الغيايب
عادة ثالثون يوما قبل يوم أألنتخابات.
•أطلب ورقة إقرتاع غيايب من خالل املوقع اإلليكرتوين ملكتب اإلنتخابات عىل الرابط التايل:
maine.gov/cgi-bin/online/AbsenteeBallot/index.pl

•ميكنك ايضا طلب ورقة إقرتاع غيايب ألحد أفراد أرستك (الدرجة األوىل) .ميكن للمجلس
البلدي يف مدينتك أو بلدتك أن يوضح َلك ِ
/لك من الذين يعدون أقرباء من الدرجة األوىل.

استخدم هاتفك من أجل مسح رمز ( كيو
أر) ليك تطلب ورقة اإلقرتاع الخاصة بك
عرب االنرتنت.

Vote411.org

(207) 558-3333
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ماذا أفعل بورقة اإلقرتاع الغيايب؟
عليك ِ
•إمأل ورقة اإلقرتاع الغيايب .تذكر/تذكري أنه ال يتوجب َ
/عليك التصويت عىل كل األسئلة
يف الورقة .فال بأس من ترك بعض االسئلة غري مأرشة.
•ال تنس أن توقع عىل مظروفك وتضع التاريخ عليه كذلك.
•أرسل/أرسيل ورقة اإلقرتاع الغيايب عن طريق الربيد أو عن طريق اليد اىل املكتب االنتخايب يف
مدينتك أو بلدتك قبل الساعة الثامنة مساء من يوم األنتخابات.
•قد توفر مدينتك صندوق خاص يوضع خارج مبني إدارة املدينة حتى يتمكن املصوتون من
وضع أوراق اقرتاعهم فيها دون الحاجة اىل ارسالها بالربيد.
كيف ميكنني أن أطلب ورقة اإلقرتاع الغيايب بعد يوم الخميس الذي يسبق يوم اإلنتخابات؟
عليك ِ
َ
/عليك ملء 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
ميكنك
فيه العالج.

يجب أن يتلقى املكتب اإلنتخايب يف مدينتك أو بلدتك ورقة اإلقرتاع
الغيايب قبل الساعة الثامنة مساء من يوم األنتخابات.
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التصويت الرتاتبي
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.

Vote411.org
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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.

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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تقوم رابطة 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 عىل نحو غري متحيز.
•متكني املواطنني من البحث عن حلول إيجابية للسياسات العامة من خالل التوعية
وإدارة النزاعات.
ال تعكس الرشوحات الواردة يف هذا الكتيب وجهة نظر رابطة النساء الناخبات لتوعية
الناخبني يف والية مني أو أي من رشكائنا يف التوزيع وبضمنهم املدارس ،املكتبات ،املنظامت
غري الربحية واملنظامت األخرى.
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