
الصفحة 1: لن ينالوا من

عزيمتنا... نراكم عند

صناديق االقتراع.
 (هيا، أخبروا الجميع)

¡Escanea el código QR para leerla en español!
لقراءة هذا المنشور باللغة العربية، يُرجى مسح رمز االنتقال السريع

如需要中⽂翻譯，請掃以下⼆維碼

Mangyaring i-scan ang QR Code upang mabasa sa Tagalog! 



أوال. جدول المحتويات
ثانيًا. رجاءً يا أحبابنا، استخدموا هذا الدليل

ثالًثا. اذهبوا لالقتراع
!رابًعا. ابقوا مرتاحين، وصوِّتوا من المنزل
!خامًسا. هؤالء المشرِّعين أثاروا حفيظتنا

سادًسا. َسخِّروا طاقاتكم النتخابات السلطة القضائية

سابًعا. تذكروا هذه التواريخ جيدًا
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 جدول المحتويات

(501c4) تم إعداده عىل نفقة صندوق شيكاغو فوتس أكشن i

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.

لمعرفة المزيد حول فرص العمل التطوعي أو مدفوع األجر وحول عملنا، زوروا موقعنا

www.chicagovotes.com :عىل اإلنترنت



ماذا يحتوي هذا الدليل؟
يحدد حاكم الوالية أولوياتنا بشأن الوالية. فما هي أولوياتكم؟

رفع النائب العام قضيًة عىل إحدى الشركات لقيامها بسرقة أجور عمال إحدى النقابات.

فماذا أيًضا سيفعل هذا المسؤول للدفاع عن حقوق سكان إلينوي؟

ال يكاد يكون هناك شخٌص إال ويحتاج في وقت ما من حياته إلنجاز معاملٍة ما في مكتب

أمين الوالية. وبأصواتكم تستطيعون أن تجعلوا تلك المعامالت أقل إرهاًقا. ألقوا نظرة عىل

المرشحين لمنصب أمين الوالية.

كيف أعددنا هذا الدليل

سألنا المرشحين عن القضايا التي تهم الشباب، وأخذنا اإلجابات من الردود المباشرة التي

قدمتها حمالتهم االنتخابية، أو من االقتباسات المنقولة عنهم حرفًيا، أو من وسائل اإلعالم.

المرشحون الذين أجابوا مباشرًة عن األسئلة، كانت إجاباتهم بـ "نعم" أو "ال". المرشحون

الذين لم يُجيبوا مباشرًة عن األسئلة، ولكن صدرت منهم تصريحاٌت عامة سابقة تبين

مواقفهم إزاء تلك القضايا، فوصفنا إجاباتهم بأنها "أقرب إىل نعم" أو "أقرب إىل ال." أّما

المرشحون الذين لم يجيبوا عن األسئلة مباشرًة، ولم تصدر منهم تصريحات عامة إزاء تلك

القضايا، فأعطيناهم وصف "ال توجد إجابة." طالعوا النسخة الكاملة عىل موقع:

Chicagovotes.com

تعاني أمريكا من مشكلة في الوقت الحاضر تتمثل في نظامنا القضائي! استخدموا
دليلنا النتخاب المناصب القضائية إلزالة القضاة غير الموصى بهم أو غير المؤهلين!

فقد أخذوا راحتهم بما يكفي!

حدِّثوا عنوانكم في سجل الناخبين

عىل مواقع التواصل االجتماعي @chicagovotes تابعوا

أحضروا هذا الدليل معكم للتصويت!

 

مهمتكم لشهر تشرين الثاني/نوفمبر:

رجاًء يا أحبابنا، استخدموا هذا الدليل.

ii

اإليجارات، اإلجهاض، السالح، وبيئتنا؟ هؤالء المشرِّعين أثاروا

حفيظتنا.
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في إلينوي، ال تحتاج إىل إبراز هويتك للتصويت بعد تصويتك للمرة األوىل،

وال ينبغي لموظفي االنتخابات أن يطلبوا بطاقة هويتك. يمكنك التصويت

في يوم االنتخابات أو في وقت مبكر، وبالحضور شخصًيا أو بواسطة البريد.

ويمكنك أيًضا أن تطلب بطاقة االقتراع والمواد االنتخابية بلغة أخرى غير

اإلنجليزية!

هل لديك سجل؟:

 هل لديك سجل؟ إذن يحق لك التصويت في والية إلينوي! بإمكانك أن
تصوِّت طالما أنك غير محتجز في الوقت الحالي داخل مؤسسة إصالحية أو

غير خاضع إلطالق سراح مشروط أو مؤقت من السجن!

التصويت المبكر:
 اعتبارًا من 7 تشرين األول/أكتوبر ولغاية 7 تشرين الثاني/نوفمبر، يمكن ألي شخص أن يصوت في
موقع مجلس شيكاغو لالنتخابات الكائن في N. Clark 191. يمكنكم أيًضا التصويت شخصيًا في

الفترة الممتدة ما بين 7 تشرين األول/أكتوبر ولغاية 24 تشرين الثاني/نوفمبر في أي موقع من مواقع
التصويت المبكر الخمسين المنتشرة في شيكاغو. وفي يوم االنتخابات (8 تشرين الثاني/نوفمبر)،

عليكم التصويت في موقع االقتراع الكائن في الحي الذي تقطنون فيه. 

هل أنتم مستعدون ليوم االنتخابات؟ ألن من

األفضل لكم أن تتوجهوا إىل صناديق االقتراع!
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التصويت في يوم االنتخابات:

 أظهروا حماسكم عند صناديق االقتراع! يمكنكم التصويت
شخصيًا في يوم االنتخابات في الدائرة االنتخابية / موقع

االقتراع المخصص لكم بناًء عىل عنوانكم.

ابحثوا عن موقع االقتراع

المخصص لكم هنا!

مشكلة في مركز االقتراع؟

 إذا كنت مؤهالً للتصويت، فال ينبغي منعك من االقتراع عىل اإلطالق. إذا كانت لديكم أية
أسئلة أو واجهتكم أية مشاكل في مركز االقتراع، فإن منظمة إليكشن بروتيكشن توفر خًطا

ساخنًا مجانيًا لمساعدة الناخبين من جميع األحزاب في التصويت بواسطة مختصين قانونيين؛

اتصلوا بالخط الساخن:

1 (866) OUR-VOTE 8683-687 (866) 1 أو
الصفحة 5: ابقوا مرتاحين! صوتوا من منازلكم
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Rطلب بطاقة اقتراع للتصويت بالبريد:
الموعد النهائي الستالم طلبات التصويت بالبريد هو 

الساعة 5:00 مساًء من 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

زوروا الموقع اإللكتروني لمجلس االنتخابات الوالئي للحصول
عىل نموذج طلب االقتراع الخاص بمقاطعتكم، وأكملوا

طلب االقتراع عبر اإلنترنت أو بالبريد. وحالما تستلموا

بطاقة االقتراع، امألوها وأرسلوها بالبريد، أو أودعوها في أحد

.صناديق االقتراع الرسمية
 
 
 

إرسال بطاقة االقتراع بالبريد الورقي: ستحتاجون إىل
مغلف وطابع بريدي إلرسال بطاقة االقتراع بالبريد الورقي

:) ويجب أال يتجاوز تاريخ إرسال الرسالة يوم 8 تشرين
الثاني/نوفمبر.

 
أودعوا بطاقة االقتراع في صندوق االقتراع! اعتبارًا

من عام 2020، سمحت والية إلينوي بإيداع بطاقة

االقتراع البريدي في صندوق اقتراع آمن خارج مواقع

التصويت المبكر ومواقع االقتراع في يوم االنتخابات.

early" ثم انقروا عىل chicagoelections.gov اذهبوا إىل موقع

voting" ليظهر لكم 50 موقًعا يمكنكم إيداع بطاقة اقتراعكم في الصندوق
اآلمن المتوفر فيه.

ابق دافئًا ، صّوت من المنزل!
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أشعلوا شمعة زكية الرائحة

لوا أغاني ألبوم رينيزانس للمغنية بيونسيه شغِّ

!افتحوا دليل الناخبين
 

ادخلوا في الجو عند تعبئة بطاقة االقتراع في المنزل:
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هل تؤيد التوسع في تقديم الدفعات النقدية المباشرة
لذوي الدخول المتدنية من خالل المشاريع الريادية

المضمونة الدخل؟

هل تتعهد بالتصدي لالرتفاع المستمر في قيمة اإليجارات والذي
يتسبب في تشريد الساكنين من ذوي الدخل المتدني، وذلك بإلغاء

قانون منع ضبط اإليجارات الصادر سنة 1997، ووضع سياسة
لضبط اإليجارات لسكان إلينوي؟

هل تتعهد بتوفير الدراسة المجانية في
الجامعات وكليات المجتمع في إلينوي؟

الحاكم:

هل تتعهد بإلغاء رسوم خدمات رخصة القيادة/بطاقة
الهوية؟

هل ستعطي األولوية للشباب في فرص العمل، وهل تتعهد
بإنفاذ قانون فرص العمل للمتقدمين المؤهلين؟

النائب العام:

Governor J.B. Pritzker (D) Senator Darren Bailey (R) Governor J.B. Pritzker (D) Senator Darren Bailey (R)

Governor J.B. Pritzker (D) Senator Darren Bailey (R)

ال نعم

أقرب إىل
نعم.

أقرب إىل ال ال توجد
إجابة

ال توجد
إجابة

AG Kwame Raoul (D) Thomas DeVore (R)

أقرب إىل
نعم

ال توجد
إجابة

Dan Robin (L)

أقرب إىل ال

Alexi Giannoulias (D)

أقرب إىل نعم نعم أقرب إىل نعم

Dan Brady (R) Jon Stewart (L)

v

 جيوبنا، أموالنا. مواقف المرشحين في االنتخابات المؤثرة في مدخولكم النقدي:

النمو االقتصادي

(501c4) تم إعداده عىل نفقة صندوق شيكاغو فوتس أكشن

أمين الوالية



هل تتعهد بأن تظلَّ والية إلينوي، طوال فترة خدمتك، مالًذا
لطالبات اإلجهاض؟

هل تتعهد بعدم الكشف عن المعلومات المستقاة من
قارئات لوحات السيارة والتي يمكن استخدامها لتعقب

المسافرين إىل خارج/داخل الوالية إلجراء عمليات اإلجهاض؟

هل ستدافع عن حقوق سكان والية إلينوي في االختيار؟

Governor J.B. Pritzker (D) Senator Darren Bailey (R)

أقرب إىل ال نعم

AG Kwame Raoul (D) Thomas DeVore (R)

أقرب إىل
نعم.

ال توجد
إجابة

Dan Robin (L)

أقرب إىل ال

Alexi Giannoulias (D) Dan Brady (R)

نعم أقرب إىل ال

Jon Stewart (L)

ال توجد
إجابة

vi

اهتمامكم مطلوب ألن هؤالء المرشحين يتخذون القرارت بشأن أجساد الناس

الحقوق اإلنجابية: 

 

الحاكم:

النائب العام:

أمين الوالية
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 الغذاء، والماء، والهواء، واألرض، أيّ المرشحين يعتقد بأن من حقنا الحصول عىل هذه
الموارد األساسية؟

:الحقوق البيئية 

هل ستلتزم بالعدالة المناخية واستحداث آالف فرص
العمل لسكان إلينوي من خالل تطبيق قانون المناخ

وفرص العمل المنصفة؟
 

هل تتعهد بإصالح مشاكل البنية التحتية المائية
المستعصية منذ عقود في وزارة والية إلينوي

لإلصالحيات والتي تتسبب في عدم مأمونية المياه
في سجون والية إلينوي؟

 

هل تؤيد وضع خطة شاملة تحافظ عىل أراضينا
الزراعية، وتعزز اقتصادنا الغذائي المحلي، وتحرص

عىل أن يتمتع مجتمعنا بصحة أكثر في المستقبل؟
 

 هل تتعهد باستحداث دائرة مسؤولة عن
االستدامة بهدف تثقيف سكان إلينوي

حول ممارسات البيئية المستدامة؟

هل ستسعى إىل وضع تشريع لمحاسبة مدينة

شيكاغو عىل سياساتها البيئية العنصرية بحسب
وصف وزارة اإلسكان والتطوير الحضري؟

 

هل ستلتزم بالعدالة المناخية وباستحداث آالف
فرص العمل لسكان إلينوي من خالل تطبيق
قانون المناخ والوظائف المنصفة عىل القطاعين

الخاص والعام؟

Governor J.B. Pritzker (D) Senator Darren Bailey (R)

أقرب إىل ال نعم

Governor J.B. Pritzker (D) Senator Darren Bailey (R)

أقرب إىل
نعم.

أقرب إىل
نعم.

Governor J.B. Pritzker (D) Senator Darren Bailey (R)

 نعم
 

أقرب إىل ال

AG Kwame Raoul (D) Thomas DeVore (R)

أقرب إىل
نعم.

ال توجد
إجابة

Dan Robin (L)

أقرب إىل
نعم.

AG Kwame Raoul(D) Thomas DeVore (R)

أقرب إىل
نعم.

ال توجد
إجابة

Dan Robin (L)

أقرب إىل ال

Alexi Giannoulias (D) Dan Brady (R)

ال توجد نعم
إجابة

Jon Stewart (L)

ال توجد
إجابة

الحاكم:

النائب العام:

أمين الوالية

https://chicago.suntimes.com/2022/7/19/23270084/hud-civil-rights-general-iron-polluters-black-latino-neighborhoods-lightfoot


هل تتعهد بتعزيز الديمقراطية من خالل المصادقة عىل مشروع قانون يسمح
للمحتجزين في السجون بأن يصوتوا، إذا مرَّ مشروع هذا القانون من األمانة

العامة؟

هل سوف تطبق التسجيل اآللي للناخبين تطبيًقا
كامًال كما نص عليه القانون وتصوِّب األخطاء السابقة

التي ارتكبها مكتب أمين الوالية؟

هل تعتقد أن التصويت حٌق لجميع الناس في
إلينوي، بمن فيهم المحتجزون؟

أمين الوالية

Alexi Giannoulias (D) Dan Brady (R)

أقرب إىل نعم
نعم.

Jon Stewart (L)

ال توجد إجابة

AG Kwame Raoul (D) Thomas DeVore (R)

أقرب إىل نعم. ال توجد إجابة

Dan Robin (L)

 نعم

Governor J.B. Pritzker (D) Senator Darren Bailey (R)

أقرب إىل ال نعم
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 العقبات أمام التصويت في بلدنا كثيرة. وفيما يلي مواقف المرشحين إزاء الحق في
التصويت في إلينوي.

حقوق التصويت:

 

Paid for by Chicago Votes Action Fund (501c4) 

الحاكم:

النائب العام:
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 سخِّروا طاقاتكم النتخابات السلطة القضائية!

كيف تقرأ هذا الدليل
.يجب أن يحصَل القضاة عىل أصوات 60% من الناخبين كي يتسنى لهم االحتفاظ بمقعدهم عىل دكة القضاء 

 
تجدون باللون األسود أسماء المرشحين الذين ال يتوفر عنهم أي معلومات أخرى بخالف تقييمات نقابة المحامين وليس عليهم عالمات

.استفهام
 

ًرا عليه بالرفض بواسطة منظمة إنجستس ووتش .تجدون أسماء نقابات المحامين التي ترى أن المرشح ليس مؤهًال البتة أو مؤشَّ

* المعلومات مقدمة من منظمة انتخبوا القضاة VoteForJudges.org ومنظمة إنجستس ووتش
injusticewatch.org. التقييم مبني عىل بيانات مستمدة من تحالف نقابات المحامين من أجل تمحيص

المرشحين القضائيين.

محكمة استئناف إلينوي - الدائرة األوىل:

James Fitzgerald Smith 100%
Terrence J. Lavin 100%
Maureen E. Connors 100%
Mathias William Delort 100%
Nathaniel Roosevelt Howse Jr.100%
Jesse G. Reyes 100%

محكمة دائرة كوك كاونتي:

Sophia H. Hall (اختصاص قضائي مطلق)
 100%
Timothy C. Evans 100%
Charles Patrick Burns(100(جنائية%
John Patrick Kirby (100(تمهيدية%
Leroy K. Martin Jr. 100%
Robert "Bob" Balanoff 100%
Kathleen Marie Burke (100 (بلدية%
Thomas J. Kelley (100 (عالقات أسرية%
Clare E. McWilliams 100%
Mary Lane Mikva 100%
Patrick T. Murphy 100%

محكمة دائرة كوك كاونتي:

Jim Ryan (100 (بلدية%
Thaddeus L. Wilson ((اختصاص قضائي مطلق

100%
Daniel James Pierce 0%
William H. Hooks (100 (جنائية%
Thomas V. Lyons (100 (قانون%
Daniel Malone (100 (إرث ووصايا%
Geary W. Kull (100 (بلدية%
Steven James Bernstein (100(قضاء أحداث%
Bonita Coleman (100 (عالقات أسرية%
Ann Finley Collins (0 (بلدية%
Daniel J. Gallagher (100 (بلدية%
Linzey D. Jones (100 (بلدية%
Susan Kennedy Sullivan (100 (إرث ووصايا%
Terry MacCarthy 100%
Sandra G. Ramos (100 (قانون%
Daniel Patrick Duffy (100 (قانون%
Anna Maria Loftus (اختصاص قضائي مطلق)
 100%
Aleksandra "Alex" Gillespie (100 (بلدية%
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Eve Marie Reilly (اختصاص قضائي مطلق)
 100%
Freddrenna M. Lyle (اختصاص قضائي مطلق)
 100%
Jerry A. Esrig (100 (قانون%
Alison C. Conlon (100 (اختصاص قضائي مطلق%
Rossana P. Fernandez (66 (عالقات أسرية%
William B. Sullivan ((اختصاص قضائي مطلق

100%
John Fitzgerald Lyke Jr. (100 (تمهيدية%
Carrie E. Hamilton (100 (بلدية%
Patricia "Pat" Spratt ((اختصاص قضائي مطلق

100%
James L. Allegretti (100 (بلدية%
Eulalia "Evie" De La Rosa (100 (بلدية%
Carolyn J. Gallagher (100 (إرث ووصايا%
Maureen O'Donoghue Hannon (County) 100%
Renee Jackson (100(عالقات أسرية%
Daryl Jones (100 (قضاء أحداث%
Steven A. Kozicki (100 (بلدية%
Matthew Link (100 (عالقات أسرية%
Mary Kathleen McHugh (100 (بلدية%
Leonard Murray (100 (بلدية%
Brendan A. O'Brien (100 (قانون%
Kevin M. O'Donnell (100 (بلدية%
Arnette R. Hubbard (100 (قانون%
Susana L. Ortiz (100 (تمهيدية%
Jesse Outlaw (100 (إرث ووصايا%
Patrick Joseph Powers (عالقات أسرية)
 100%
Marguerite Ann Quinn (100 (قانون%
Catherine Ann Schneider (100(بلدية%

 أمريكا تواجه مشكلة.
من المفترض بالقضاة أن يقضوا 

بين الناس بالعدل ودون تحيز،

ولكننا نعلم بأن الملونين يتعرضون
.للظلم أكثر من غيرهم

األمر بأيدينا لكي نضمن بأن يكون

القضاة المنتخبون والباقون في

مناصبهم جزًءا من الحل، وليس

من المشكلة.

(501c4) تم إعداده عىل نفقة صندوق شيكاغو فوتس أكشن

ابق عىل هذا االنخراط!



24 تشرين األول/أكتوبر 2022:
اليوم األول من التصويت المبكر في

دوائر شيكاغو الـ 50.

03 تشرين الثاني/نوفمبر
:2022

 اليوم األخير الستالم الطلبات
الجديدة للتصويت عبر البريد.

حافظوا عىل حماسكم حتى شباط/فبراير
القادم.

 

xi

تذكروا هذه التواريخ جيًدا!

08 تشرين الثاني/نوفمبر
:2022

اليوم األخير إلرسال بطاقة

االقتراع بالمغلف البريدي.

08 تشرين الثاني/نوفمبر
:2022

االنتخابات العامة.

مهمتكم من أجل وقف الفساد المستأنس في مجلس
مدينتنا:

 
ابحثوا عن الدائرة التي تتبعون لها من خالل البحث عىل موقع غوغل عن "[إىل

[أي دائرة أتبع في شيكاغو
 

.تعرفوا إىل المرشحين الذين سيخوضون االنتخابات في حيِّكم
 

 

 

هل تودون أن تقلبوا تاريخ حكومة شيكاغو؟ في شهر

شباط/فبراير القادم يمكننا أن نصوِّت النتخاب أعضاء

مجلس مدينتنا وعمدتها.

تواريخ انتخابية مهمة:

(501c4) تم إعداده عىل نفقة صندوق شيكاغو فوتس أكشن


