ACTIVE & EQUAL

كيفية ملء أوراق
االقتراع في االنتخابات

ورقة االقتراع الخضراء هي لمجلس النواب.

ورقة االقتراع البيضاء هي لمجلس الشيوخ.

مجلس النواب ()House of Representatives
ستحتوي ورقة االقتراع على أسماء المرشحين المختلفين في دائرتك
االنتخابية بجوار مربعات خالية.

سيكتب اسم الحزب الذي ينتمي إليه المرشح تحت اسمه.

كما ستظهر أيضا صورة لشعار الحزب بجوار المربع الخالي .إذا لم
يكن المرشح منتميا إلى أي حزب ستجد كلمة "مستقل" تحت اسمه
ولن يكون له شعار حزب بجوار مربعه الخالي.

❶
❷

قم بترقيم كل مربع بد ًءا بالمرشح المفضل إليك وحتى أقل
المرشحين تفضيال
يجب أن تبدأ بكتابة الرقم  1في المربع المجاور السم المرشح الذي
يعتبر خيارك أ
الول .ثم تكتب الرقم  2في المربع المجاور السم
اختيارك الثاني .ثم تكتب الرقم  3في المربع المجاور السم اختيارك
الثالث .استمر في ترقيم المربعات حتى أ
تملها كلها.

تأكد من التالي لضمان صالحية ورقة اقتراعك:

يتعين عليك ملء كل المربعات الخالية،
بترقيم كل مربع بد ًءا بالمرشح المفضل إليك وحتى أقل
المرشحين تفضيال

ARABIC

•ال تعيد كتابة نفس الرقم مرتين.
•ال تتخطى أ
الرقام.
•ال تستعمل إشارات "الصواب" أو "الخطأ" بدال من الترقيم.
•ال تترك أي من المربعات خالية.
•ال تدون أي شيء على ورقة االقتراع من شأنه أن يحدد هويتك

v1.0

مجلس الشيوخ ()Senate
❷ أعلى السطر

إذا قمت بالتصويت أعلى السطر
فأنت تصوت لحزب أو جماعة
سياسية.

❶

هناك سطر أسود على ورقة االقتراع .عليك أن تختار إما التصويت أعلى السطر أو
أسفله .للتأكد من صالحية ورقة االقتراع الخاصة بك ،عليك فقط التأشير على المربعات
أعلى الخط أو أسفله ،ولكن ليس على كليهما

ويجب أن تصوت لما ال يقل عن 6
أحزاب أو مجموعات ،بترقيمها من
 1إلى  6حسب ترتيب أفضلياتك.
إذا كان هناك أقل من  6أحزاب أو
مجموعات متنافسة يجب عليك
جميعها.
ترقيمها ً

ستحتوي ورقة االقتراع على
أسماء أ
الحزاب المختلفة
المتنافسة في واليتك أو
إقليمك أعلى السطر ،بجوارها
شعار الحزب والمربع الخالي.

❸ أسفل السطر

وستدرج أسماء المرشحين
أ
الفراد الممثلين لذلك الحزب
تحت السطر.

إذا قمت بالتصويت أسفل السطر
فأنت تصوت لمرشحين أفراد.
ويجب أن تصوت لما ال يقل عن
مرشحا بترقيمهم من  1إلى 12
ً 12
حسب ترتيب أفضلياتك .إذا كان
هناك أقل من  12مرشح متنافس
جميعهم.
يجب عليك ترقيمهم ً
•اختر الحزب السياسي أو المرشح الذي تريد التصويت لصالحه.
•اكتب  1في المربع الخالي المجاور الختيارك أ
الول .ثم اكتب  2في المربع الخالي المجاور الختيارك الثاني .ثم اكتب  3في
القل فوق السطر أو  12مربعا على أ
المربع الخالي المجاور الختيارك الثالث .استمر حتى تنتهي من ترقيم  6مربعات على أ
القل
ً
أسفل السطر.
أ
مرشحا أسفل السطر مع االستمرار في ترقيم المربعات
•يمكنك اختيار التصويت لكثر من  6أحزاب فوق السطر أو أكثر من ً 12
بالترتيب حتى تقوم بالتأشير على جميع أ
الحزاب أو المرشحين الذين ترغب في التصويت لصالحهم.

إذا لم تكن مجموعة من
المرشحين منتمية إلى أي
حزب لن يكون لها شعار
حزب أو اسم لحزب بجوار
مربعها الخالي .قد تدرج كلمة
"مستقلون" بدال ً من اسم
الحزب أو ال يدرج شيء أعلى
السطر.

