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دليل
الناخبين

 



الخطوة 1 افهم عمل أصحاب تلك المناصب: اقرأ الوصف الوظيفي الذي يقدمه

هذا الدليل للمناصب التي ستراها مدرجًة في بطاقة االقتراع، ثم امسح رمز

االنتقال السريع باستخدام هاتفك لمعرفة المزيد.

الخطوة 2 اختر حزبك السياسي: في إلينوي، االنتخابات التمهيدية التي ستنعقد

بتاريخ 28 حزيران/يونيو هي انتخابات تمهيدية مغلقة. وهذا يعني أنه يجب عليك

أن تختار التصويت إّما كديمقراطي أو جمهوري أو تحرري أو مستقل. 

الخطوة 3 تعرَّف إىل المرشحين أكثر من خالل مسح رمز االنتقال السريع لكل

منصب: احصل عىل بطاقة االقتراع الكاملة المخصصة لك واعرف المزيد عن

 BALLOTREADY.ORG :المرشحين من خالل الموقع اإللكتروني

الخطوة 4 في حال واجهتك مشكلة في مركز االقتراع: إذا كنت مؤهالً للتصويت،

فال ينبغي منعك من االقتراع عىل اإلطالق. إذا كانت لديك أية أسئلة أو واجهتك

أية مشاكل في مركز االقتراع، فإن منظمة إليكشن بروتيكشن توفر خًطا ساخًنا
مجانًيا لمساعدة الناخبين من جميع األحزاب في التصويت وذلك بواسطة

مختصين قانونيين؛ اتصلوا بالخط الساخن

  
(866)687-8683
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ابحث عن مكان االقتراع

الخاص بك!

تحقق من مواقع

التصويت المبكر.

تقدم بطلب للتصويت عن

طريق البريد!

الموعد النهائي هو 23 *

.يونيو الساعة 5 مساًء

امأل عينة من االقتراع

مقدًما والتقط لقطة شاشة

إلحضارها معك إىل

صناديق االقتراع!

في إلينوي، ال يتوجب عليك إبراز هويتك للتصويت بعد تصويتك في المرة األوىل، وال ينبغي لموظفي االنتخابات أن

يطلبوا رؤية بطاقة هويتك. يمكنك التصويت في يوم االنتخابات أو في وقت مبكر، ويمكنك التصويت بالحضور

شخصًيا أو بواسطة البريد. ويمكنك أيًضا أن تطلب بطاقة االقتراع والمواد االنتخابية بلغة أخرى غير اإلنجليزية!

هل لديك سجل؟

إذن، يحق لك التصويت في والية إلينوي! طالما أنك ال تقضي محكوميًة في الوقت الحالي في مؤسسة إصالحية،

فيحق لك التصويت! 

التصويت يوم االنتخابات

يمكنك التصويت شخصًيا في يوم االنتخابات في الدائرة االنتخابية / موقع االقتراع المطبوع عىل بطاقة الناخب

الخاصة بك. ال يمكنك التصويت هنا إال في يوم االنتخابات. 

التصويت المبكر:

.N. Clark 191 اعتباًرا من 31 أيار/مايو، يمكن ألي شخص أن يصوت في مقر مجلس شيكاغو لالنتخابات الكائن في
يمكنك أيًضا التصويت شخصًيا أثناء الفترة الممتدة ما بين 13 و27 حزيران/يونيو في أي موقع من مواقع التصويت

المبكر الخمسين المنتشرة في شيكاغو. 

طلب بطاقة التصويت بالبريد:
الموعد النهائي للتقدم بطلب الحصول عىل بطاقة التصويت بالبريد هو الساعة 5:00 مساًء من يوم 23 حزيران/يونيو

2022. قم بزيارة الموقع اإللكتروني لمجلس االنتخابات الوالئي، وابحث عن نموذج طلب االقتراع الخاص بمقاطعتك،
وأكمل طلب االقتراع عبر اإلنترنت أو بالبريد. وحالما تستلم بطاقة االقتراع، امألها وأرسلها بالبريد، أو أودعها في أحد

صناديق االقتراع الرسمية. 

 
صناديق االقتراع:

اعتباًرا من عام 2020، سمحت والية إلينوي بإيداع بطاقة التصويت البريدي في صندوق اقتراع آمن خارج مواقع
التصويت المبكر ومواقع االقتراع في يوم االنتخابات.

Paid for by Chicago Votes Education Fund (501c3) 



الحاكم ونائب الحاكم

الحاكم هو الزعيم والمسؤول األكبر في الوالية. باستطاعة الحاكم أن يعفو عن

اإلدانات الجنائية، ويُحرِّك الحرس الوطني، وينقض القوانين، ويقرِّر أوجه إنفاق

أموال الضرائب التي ندفعها. يستطيع الحاكم أن يقرر بشأن ميزانيات الوالية

لتوفير المنح الدراسية، وبناء الحدائق، والطرق، ودعم مشاريع السكن الميسور،
وما إىل ذلك. وفي والية إلينوي، الحاكم هو األكثر نفوًذا حيث ال يفوقه أحد في

الصالحيات عىل المستوى السياسي (باستثناء الشعب طبًعا).

تم انتخاب حاكمنا الحالي، جي بي بريتزكر، في عام 2018. وبوسعنا في االنتخابات

المقبلة إّما أن ننتخبه مرًة أخرى وإّما أن ننتخب حاكًما جديًدا. وهناك مرشحان

(2) ديمقراطيان وعشرة مرشحين (10) جمهوريين يتنافسون عىل هذا المنصب
في هذه االنتخابات.

نائب الحاكم هو الرقم اثنين في قيادة السلطة التنفيذية. يعقد اجتماعات مع

القادة في جميع أنحاء الوالية للتعرف إىل القضايا التي تشغل بال الناس، ويعمل
مع الحاكم لضمان معالجتها. توجد العديد من المبادرات والمجالس المختلفة

داخل والية إلينوي التي يترأسها نائب الحاكم، مثل مبادرة العدل واإلنصاف

والفرص، ومجلس إلينوي المعني بشؤون النساء والفتيات. وفي حال عجز

الحاكم عن أداء واجباته، فإن نائب الحاكم يأخذ مكانه.

نائب الحاكم الحالي لوالية إلينوي هي جوليانا ستراتون! هناك مرشحان (2)

ديمقراطيان آخران وثالثة مرشحين (3) جمهوريين يتنافسون عىل هذا المنصب

في هذه االنتخابات.

امسح لمعرفة المزيد

عن المرشحين

لمنصب الحاكم!

 

يترشح المرشح

لمنصب نائب الحاكم

إىل جانب المرشح

لمنصب حاكم (كما

الرئيس ونائب

الرئيس في االنتخابات

الرئاسية)!
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النائب العام وأمين الوالية

أمين الوالية هو القيِّم عىل السجالت الرسمية، مثل رخص القيادة. ومن مهامه توظيف

العاملين عىل إصدار بطاقات الهوية الوالئية، ومتابعة أرشيف الوالية ومكتبتها. يدير

هيئة ترخيص المركبات والسائقين (DMV)، وهو المسؤول عن عملية التسجيل

التلقائي للناخبين.

 
استصدار بطاقة الهوية أو رخصة القيادة من مكتب أمين الوالية أو هيئة ترخيص

المركبات والسائقين عملية مضنية – وال بد من تحديثها. هذه فرصتنا لكي ننتخب

الشخص القادر عىل تحسين هذه األنظمة! سوف نتعامل جميعنا تقريًبا في وقت ما

من حياتنا مع مكتب أمين الوالية، وبصوتك يمكنك أن تجعل هذه العملية أقل عناًء.

هناك ثالثة مرشحين (3) ديمقراطيين وثالثة مرشحين (3) جمهوريين يتنافسون عىل

هذا المنصب!

رفع النائب العام دعوى قضائية عىل مزرعة دجاج بسبب تلويثها نهرَ إلينوي

بمخلفات الدجاج والمواد الكيميائية.

يترافع في جميع قضايا التمييز القائم عىل العرق أو اللون أو اإلعاقة أو الجنس وأو

الدين، وقضايا الحرمان من الحقوق الدستورية.

النائب العام هو المسؤول القانوني األول، أو كبير المحامين، ومهمته أن يصون

مصالح سكان إلينوي. يترافع في القضايا المدنية مثل قضايا التمييز في السكن،

ويقترح التشريعات، ويضمن اتباع القوانين. النائب العام هو أحد المدافعين عن أبناء

إلينوي؛ ووظيفته أن يحميك ويدافع عنك! 

أمثلة للقضايا التي يترافع فيها النائب العام:

.1

.2

 

نائبنا العام الحالي هو كوامي راؤول، وهناك مرشحان (2) جمهوريان يتنافسان ضده
في هذه االنتخابات.

امسح لمعرفة المزيد

عن المرشحين

لمنصب أمين

الوالية!

امسح لمعرفة المزيد

عن المرشحين

لمنصب النائب

العام!
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أمين خزينة والية إلينوي هو المصرفي والمستثمر الخاص بالوالية، حيث يدير

شؤون مدخرات الوالية ومديونتها واستثماراتها. ويقوم بإعداد األمور المالية الخاصة

بجاهزية الوالية للتعامل مع الكوارث وبخطط المعاشات التقاعدية، ويحمي أموال

واليتنا من خالل منع االحتيال وإدارة المال العام.

بلغت ميزانية مكتب أمين الخزينة 3،262،020،000 دوالًرا أمريكًيا في السنة

المالية 2022. وهذا رقم كبير ألمين الخزينة، وجزء كبير من أموالنا أيًضا. يُسهم

أمين الخزينة، والمراقب المالي أيًضا، في تحديد طرق إنفاق أموال الضرائب التي

ندفعها.

أمين خزينتنا الحالي هو مايك فريريتشس، وهناك مرشحان (2) جمهوريان

يتنافسان ضده في هذه االنتخابات.

أمين الخزينة والمراقب المالي

المراقب المالي هو المسؤول المالي األول في الوالية. بلغت ميزانية مكتب

المراقب المالي 175,430,000 دوالر أمريكي للسنة المالية 2022 وهي مخصصة

لدفع فواتير الوالية ومصاريف المراقبة المالية لضمان االستخدام السليم ألموال

الوالية. يقدِّم المراقب المالي مقترحات بشأن أوجه استخدام ضرائبنا، ويقوم

بالرقابة الداخلية عىل شؤوننا المالية، وبتعيين مدقق حسابات حين يلزم األمر.
المراقب المالي لوالية إلينوي هو مسؤول آخر يقوم بتوظيف أموال ضرائبنا

لمصلحة الوالية. ومن األهمية بمكان أن نحرص عىل أن ينفق أموالنا كما نريد.

مراقبنا المالي الحالي في إلينوي هو، سوزانا ميندوزا، وهناك مرشحان (2)

جمهوريان يتنافسان ضدها في االنتخابات.

امسح لمعرفة المزيد

عن المرشحين

لمنصب أمين

الخزينة!

امسح لمعرفة المزيد

عن المرشحين

لمنصب المراقب

المالي!
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يتكون الكونغرس األمريكي من مجلس الشيوخ ومجلس النواب. ودور أعضائهما

مشابه لدور أعضاء كونغرس الوالية، غير أنهم يتعاملون مع القضايا الوطنية مثل

الهجرة وإعادة توطين الالجئين. ويقررون بشأن اإلعفاء من القروض وإصدار

المعونات الفيدرالية لإلغاثة من الكوارث، وإجازة استهالك القنب عىل المستوى

الوطني، وأمور أخرى غيرها. تحظى كل والية بمقعدين في مجلس الشيوخ

األمريكي، أّما عدد مقاعد مجلس النواب األمريكي فيعتمد عىل عدد سكان الوالية -

يبلغ عدد مقاعد والية إلينوي في مجلس النواب األمريكي 18 مقعًدا.

 
المطروح في االنتخابات لهذا العام 17 مقعًدا من مقاعد إلينوي في مجلس النواب

األمريكي ومقعٌد واحد من مقعديها في مجلس الشيوخ. عضو مجلس الشيوخ

األمريكي الحالي عن والية إلينوي، تامي َدكوورث، يخوض االنتخابات هذا العام دون

منافس!

المشرِّعون في كونغرس الوالية والمشرِّعون في

الكونغرس األمريكي

يتكون كونغرس الوالية من مجلس الشيوخ ومجلس النواب. يعمل أعضاء هذين

المجلسين عىل طرح أفكار لقوانين جديدة، ويتمتعون بصالحية تحويل تلك األفكار

الجديدة إىل قوانين. وفي هذه السنة، مقاعد هؤالء جميعهم مفتوحة لالنتخاب،

ويبلغ عددها 118 مقعًدا في كونغرس الوالية.

من مهام النواب والشيوخ في الوالية إجازة القوانين أو رّدها، والتصويت عىل

الميزانيات، وإعادة التصويت عىل مشاريع القوانين التي يرفضها الحاكم بموجب

صالحيته في النقض، ويمكنهم التصويت أيًضا عىل عزل بعض أصحاب المناصب

في إلينوي مثل الحاكم أو قضاة المحكمة العليا للوالية.

يُقرر مجلس النواب ومجلس الشيوخ في إلينوي بشأن مشاريع القوانين التي
ستصبح قوانين نافذة؛ وهي القوانين التي سيتعين عليك اتباعها، والقوانين التي

يمكنك أن تضغط من أجل تغييرها. القرار قرارك اليوم بتعيين النائب عنك في

كونغرس الوالية أو فصله!!

امسح لمعرفة المزيد

عن المرشحين

لعضوية مجلسي

النواب والشيوخ في

الوالية!

امسح لمعرفة المزيد

عن مرشحي

الكونغرس األمريكي!
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يُقرّ مجلس المقاطعة الزيادات الضريبية في المقاطعة (الضرائب العقارية،

وضريبة الُسكَّر، وضريبة السجائر) ويعمل عىل تنمية المجتمع عموًما. يضم

المجلس 17 مفوًضا منتخًبا، ومن مهامهم أن يستمعوا إىل شواغل المجتمع وأن

يلبوا المتطلبات المطلوبة من المقاطعة عىل المستوى الفيدرالي والوالئي. وفي
صات السنوية" كل سنة مالية، يُصدر مجلس المقاطعة "مشروع قانون المخصَّ

الذي يخصص فيه المجلس األموال للعمليات التي تنفذها المقاطعة.

كاتب الديوان ومجلس المقاطعة

كاتب ديوان مقاطعة كوك كاونتي مسؤول عن التصويت/االنتخابات، والسجالت

العامة، ومستندات الملكيات. ولربما تُضطر إىل الذهاب إىل كاتب الديوان

لتسجيل زواجك، أو تسجيل حالة وفاة، أو إذا أردت أن تغير اسمك. وهو مسؤول

عن ضمان سير العمل في مركز االقتراع الذي تتبع له، وضمان النزاهة في عدِّ

األصوات. وإذا كنت بصدد شراء عقارٍ فإنك ستدفع الضريبة العقارية، وستتعامل

مع كاتب الديوان التابع لكوك كاونتي. يمنح كاتب الديوان بطاقة هوية صادرة من

المدينة لألشخاص غير الموثَّقين وغير القادرين عىل استصدار بطاقة هوية من

الوالية.

 
كاتب مقاطعة كوك كاونتي الحالي هو، كارين ياربرو، وهي تتنافس ضد مرشح من

الحزب التحرري.

امسح لمعرفة المزيد

عن المرشحين

لمنصب كاتب

ديوان مقاطعة كوك

كاونتي!

امسح لمعرفة المزيد

عن المرشحين

لمجلس المقاطعة!
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رئيس الشرطة  و

 رئيس مجلس مقاطعة كوك كاونتي

هناك ما يزيد عىل 5000 شخص في كل وقت يقبعون في نظارات كوك كاونتي

بانتظار محاكمتهم. يُشرِف رئيس شرطة كوك كاونتي عىل العاملين واألفراد

المحتجزين في نظارات كوك كاونتي. وهو المسؤول عن نقل األفراد من النظارة

إىل السجن، وإذا أُطلق سراح الشخص المحتجز، فهو المسؤول عن عملية عودته.

يتحكم رئيس الشرطة في أوضاع السجن إىل جانب األنظمة واإلجراءات اليومية.

 
 هناك ثالثة مرشحين (3) ديمقراطيين ومرشح واحد (1) من الحزب التحرري.

رئيس مجلس كوك كاونتي هو بمثابة الرئيس التنفيذي لمجلس المقاطعة. وهو

يترأس اجتماعات المجلس، ويتمتع بصالحية نقض قرارات ومراسيم المجلس،

وهو مسؤول عن رفع الميزانية إىل المجلس تمهيًدا إلعداد "مشروع قانون

المخصصات السنوية." وهو يُشرِف عىل إدارة حكومة المقاطعة (باستثناء

المسؤوليات الواقعة عىل عاتق المسؤولين المنتخبين اآلخرين)، ويُعيِّن بموافقة

المجلس رؤساء أقسام المقاطعة الداخلين ضمن اختصاص المجلس.

 
طوني بريكوينكل هو الرئيس الحالي لمجلس المقاطعة، وهو يشغل هذا المنصب

منذ عام 2010. هناك مرشحان (2) ديمقراطيان آخران ومرشح واحد (1) من الحزب

التحرري يتنافسون عىل هذا المنصب في هذه االنتخابات.

امسح لمعرفة المزيد

عن مرشحي منصب

رئيس الشرطة!

امسح لمعرفة المزيد

عن المرشحين

لمنصب رئيس

مجلس المقاطعة!
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المحكمة العليا للوالية هي المكان الذي يقرر فيه الناس ما

يعنيه القانون حًقا إذا كان هناك نقاش داخل المحاكم.

تنقسم الوالية إىل خمس مناطق ، حيث يتم انتخاب ثالثة

قضاة من الدائرة األوىل (مقاطعة كوك) ويتم انتخاب واحد من

.كل منطقة من المقاطعات األربع األخرى

الحي الثالث: كيلبرايد شاغر

 MARY O'BRIEN

MICHAEL J. BURKE

الحي الثاني: توماس فاكانسي

االنتخابات التمهيدية الديمقراطية

RENÉ CRUZ
ELIZABETH M.
ROCHFORD

االنتخابات التمهيدية الجمهورية
JOHN A.
NOVERINI
DANIEL
SHANES

االنتخابات التمهيدية الديمقراطية

االنتخابات التمهيدية الجمهورية

مسح لمعرفة المزيد

عن محكمة والية

!إلينوي العليا

Paid for by Chicago Votes Education Fund (501c3) 

ال بد من ملء جميع المقاعد الشاغرة، خياراتك مذكورة بالترتيب الذي ستراه عىل بطاقة االقتراعا   
لنسبة المئوية % من نقابات المحامين التي ترى أن المرشح مؤهٌل في أدنى تقدير أو توصي به

(FLAGGED) أسماء نقابات المحامين التي ترى أن المرشح ليس مؤهًال أو عليه عالمة استفهام

من منظمة إنجستس ووتش

أسماء المرشحين الذين ال تتوفر عنهم أية معلومات أخرى بخالف تقييم نقابات المحامين باللون

األسود

كيف تقرأ هذا الدليل
 

.1

.2

.3

.4

 



محكمة استئناف إلينوي - مقعد هاريس الشاغر
Russell "Russ" Hartigan 92%
Dominique C. Ross 42%
Debra B. Walker 67%

محكمة استئناف إلينوي - مقعد هاريس الشاغر
Raymond W. Mitchell 67%
Devlin Joseph Schoop 58%
John H. Ehrlich 58%

المرشحون من جميع أنحاء المقاطعة لعضوية
محكمة دائرة كوك كاونتي

مقعد برينان الشاغر
Howard B. Brookins, Jr. 67% 
Ubi O. O'Neal  0%  
Lisa Michelle Taylor 92%

مقعد كاالهان جونيور الشاغر
Mary Bernadette McMahon 67%
Suzanne Therese McEneely 100%
Tracie Porter 100%

مقعد غوردان الشاغر
Diana López  100% 
Mable Taylor 0%
Monica G. Somerville 83%  

مقعد هايمان الشاغر
Thomas E. Nowinski 92%
Carmen Migdalia Quinones 33%

مقعد إنغرام الشاغر
Elizabeth "Beth" Ryan 100%
Yolanda Harris Sayre 92% 

مقعد ليمينغ الشاغر
Rena Marie Van Tine 100%
Wende Williams 0%

عليه عالمة استفهام من إنجستس ووتش
Deidre Baumann 92%
Paul Joyce  IJ Flag 67%
Michael Weaver 100%

مقعد ماكغوري الشاغر
Chelsey Renece Robinson 92%
Ruth Isabel Gudino 83%

مقعد أوبراين الشاغر
Araceli R. De La Cruz  100% 
Jacqueline Marie Griffin 83% 
Dan Balanoff 25%

مقعد سوليفان الشاغر
Thomas More Donnelly 58%
Claudia Silva-Hernandez  0%
Meridth Vanae Hammer 0%

(مقعد جونسون الشاغر (الدائرة الفرعية األوىل
Maria M. Barlow 0%
John W. Wilson 100%

(مقعد غافن الشاغر (الدائرة الفرعية الرابعة
Nick Kantas  100% 
Amanda Moira Pillsbury 58%

مقعد بورتمان-براون الشاغر (الدائرة الفرعية
(الخامسة

Jerry Barrido  92%
Chloe Georgianna Pedersen 67%
Shawnte Raines-Welch  83% 
Patrick Campanelli 0%

مقعد بورتمان-براون الشاغر (الدائرة الفرعية
(الخامسة

David L. Kelly 100%
Jenetia Marshall 92%

(مقعد شيلي الشاغر (الدائرة الفرعية الخامسة
Timothy W. Wright, III 92% 
Judie Lyn Smith 83% 
Tiffany N. Brooks 33%
Jackie Marie Portman-Brown  42%

(مقعد أراوهو الشاغر (الدائرة الفرعية السادسة
Charles "Charlie" Beach 92%

(مقعد مارتن الشاغر (الدائرة الفرعية السابعة
David S. Rodriguez 83%
Kerrie Maloney Laytin 92%

(مقعد مارتن الشاغر (الدائرة الفرعية السابعة
Marcia O’Brien Conway 92%
Owens "Joe" Shelby 83% 

مقعد غوردون الشاغر (الدائرة الفرعية
(الثامنة

Pat Casey 42%
Bradley R. Trowbridge 92%
John Fritchey 58%

مقعد ليبسكوم الشاغر (الدائرة الفرعية
(الثامنة

Jennifer Bae 92%
Stephen Swedlow 100%

مقعد كليفالند الشاغر (الدائرة الفرعية
(التاسعة

Sanjay Tailor 100%
Ann Buran-Vongher 42%

مقعد جيكوبيوس الشاغر (الدائرة الفرعية
(التاسعة

Basileios "Bill" John Foutris 100% 
Torrick Alan Ward 92% 
Barry Goldberg 67%
Don R. Sampen 83%

مقعد ماكغوير الشاغر (الدائرة الفرعية
(الحادية عشر

Chris Taliaferro 34%
Aileen Bhandari 100%

مقعد غروبنير الشاغر (الدائرة الفرعية الثالثة
(عشر

Christine Svenson 75% (R)
Gary William Seyring 92% (R)
Dominic J Buttitta, Jr 67% (R)
James "Jack" Costello 67%
Joe Gump 100%

مقعد براون الشاغر (الدائرة الفرعية الرابعة
(عشر

Iris Y. Chavira 0%

مقعد جاغيليسكي الشاغر (الدائرة الفرعية
(الرابعة عشر

Steve Demitro 92%
Viviana Martinez 50%
Jorge V. Cazares 42%

مقعد لولير الشاغر (الدائرة الفرعية الخامسة
(عشرة

Bernadette Barrett 67%
Jim Gleffe 16%
 

ال بد من ملء جميع المقاعد الشاغرة، خياراتك مذكورة بالترتيب الذي ستراه عىل بطاقة االقتراعا   
لنسبة المئوية % من نقابات المحامين التي ترى أن المرشح مؤهٌل في أدنى تقدير أو توصي به

(FLAGGED) أسماء نقابات المحامين التي ترى أن المرشح ليس مؤهًال أو عليه عالمة استفهام

من منظمة إنجستس ووتش

أسماء المرشحين الذين ال تتوفر عنهم أية معلومات أخرى بخالف تقييم نقابات المحامين باللون

األسود

كيف تقرأ هذا الدليل
 

.1

.2

.3

.4

 

*المعلومات مقدمة من منظمة ;فوت فور جاجز VoteForJudges.org ومنظمة ;إنجستس
ووتشinjusticewatch.org التقييم ُمستمد من تحالف نقابات المحامين من أجل التمحيص

القضائي ونقابة المحامين في شيكاغو
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إذا واجهتكم مشكلة في مركز االقتراع:
اتصلوا بالخط الساخن

 
(866)687-8683

 
إذا كنت مؤهالً للتصويت، فال ينبغي منعك من االقتراع عىل اإلطالق. إذا كانت لديك أية أسئلة أو واجهتك أية مشاكل في مركز االقتراع،

فإنمنظمة إليكشن بروتيكشن توفر خًطا ساخًنا مجانًيا لمساعدة الناخبين من جميع األحزاب في التصويت بواسطة مختصين قانونيين؛

ساعة سعيدة عشيَّة االنتخابات
احتفاًء بالذكرى السنوية 10 النطالقتنا

نبذة عن منظمة شيكاغو فوتس
شيكاغو فوتس هي منظمة غير حزبية وغير ربحية تعمل عىل بناء ديمقراطية أشمل للجميع

من خالل تمكين الشباب من أبناء شيكاغو.

نعكف عىل إشراك جيٍل جديد من القادة، وعىل تغيير القوانين لكي تصبح شيكاغو وإلينوي

مكانًا أفضل للشباب، وفي الوقت نفسه، نُضفي
.المتعة عىل العملية الديمقراطية

!chicagovotes.com :لمعرفة المزيد، زوروا موقعنا عىل شبكة اإلنترنت
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