
 

 

 !PQ 2022مسMد 6 56 يIJرمألا خويشلا سلجم تاباختنال ةداعإلا ةلوج 56 م23اوصأب ن-يجرو)'ا ءالدإ

 

 :ايجروج 56 ةداعإلا ةلوج لوح ةع+اشلا ةلئسألا

 
 ؟ةداعإلا ةلوج %$ ام ●

 ليئافار روتانسلا نأل اًرظنو .تاباختنالا ةداعإ ةلوج ىرجُتس الFو ،ايجروج ?< تاوصألا نم ٪50 34ع ن01/رملا دحأ لصحي نأ بجي ○

 روتانfسلا ديدحتل ايجروج ?< تاباختنالا داعُتسف ،٪48.52 34ع ركوو لش1a` لصحو ،تاوصألا نم ٪49.42 34ع لصح كونراو

 .?gاتلا

 

 ؟ايجروج %8 ةداعإلا ةلوج %8 نو56رملا م1 نم ●

 .ركوو لش1àو كونراو ليئافار روتانسلا ام` نا0/رملا ○

 

تس >;م ●
ُ

 ؟ةداعإلا ةلوج ىرج

o د 6 ءاثالثلا موي ةداعإلا ةلوج يرجتqمسra، وsكتوصب ءالدإلا كنكم /vمفون 28 ن1نثالا موي نم اًءدب اًركبم اًيصra لقألا 34ع 

 ي�و�aكلإلا كتعطاقم عقوم ةراsز كنكمsو ،raمفون 28 لبق اًركبم تsوصتلا تاعطاقملل نكمي( .raمسqد 2 ةعم|}ا موي yzح

 .)ةحوتفم تsوصتلا نكامأ ا��ف نو�ت �yلا تاقوألاو خsراوتلا هذ` لبق اًركبم ا��ف أدب دق تsوصتلا نا� اذإ فرعتل

 

 ؟ةماعلا تاباختنالا %8 توصأ مل اذإ ةداعإلا ةلوج %8 تJوصتلا GHنكمي ل1 ●

○ �ال|�م تنك اذإ !مع
ً

 نو�ت نأ بجsو .ةداعإلا ةلوج ?< تsوصتلا كنا�مإب لاز امف ،ةماعلا تاباختنالا ?< توصت ملو اًقبسم 

ال|�م
ً

  .)raمفون( 7 لولحب 

 

 ؟ةداعإلا ةلوج %8 تJوصتلا GHنكمي فيك ●

o وصتلا كنكميsت /vمفون 28 ن1نثالا موي نم اًرابتعا اًركبم اًيصra حوyz د 2 قفاوملا ةعم|}ا مويqمسra. )تاعطاقملل نكمي 

 هذ` لبق اًركبم ا��ف أدب دق تsوصتلا نا� اذإ فرعتل ي�و�aكلإلا كتعطاقم عقوم ةراsز كنكمsو ،raمفون 28 لبق اًركبم تsوصتلا

 .)ةحوتفم تsوصتلا نكامأ ا��ف نو�ت �yلا تاقوألاو خsراوتلا

 

 موي لولحب كبلط مالتسا متfس  .ا̀ن  نكمم تقو عرسأ ?< وأ نآلا ي�ايغلا تsوصتلا بلطاف ،اًيصv/ تsوصتلا نم نكمتت مل اذإ ○

 سلجم g4إ ا¡ميلس£ل ،عاديإلا قودنص raع ،ا¡مالتسا دع  نكمم تقو عرسأ ?< تsوصتلا ةقاطب ديع� نأ بجsو ،raمفون 28 ن1نثالا

 مالتسا بجي .ا�§اس£حا متيل بسانملا تقولا ?< ا¡مالتسا نامضل مايأ ةدع لبق ديraلاب ا¡لاسرإ قsرط نع وأ ،ھعب£ت يذلا تاباختنالا

 .ا�§اس£حا متيل raمسqد 6 ءاثالثلا موي ?< ةيقرشلا ةينمزلا ةقطنملا تيقوتب ًءاسم 7 ةعاسلا لولحب ي�ايغلا تsوصتلا تاقاطب عيمج

. 

 بجي .ان` ھيف تsوصتلا كنكمي يذلا عقوملا نع ثحبلا ª4رsو .raمسqد 6 ءاثالثلا ،تاباختنالا موي ?< اًيصv/ تsوصتلا كنكمي ○

 .ةلsوط ةدمل فافطصالا ةلاح ?< هايمو ةفيفخ تابجوو ة0}اص ةsو` ةقاطب راضحإ

 

https://www.splcenter.org/our-future-our-vote


 

 

 ؟ةداعإلا ةلوج %8 تJوصتلا GHنكمي فيكف ،ةيالولا جراخ ش]عأ %Zماج بلاط انأ ●

ال|�م تنك اذإ ○
ً

 !طبارلا اذ` مادختساب مويلا ي�ايغلا تsوصتلا بلط كنكمsو ،اًيبايغ تsوصتلا كنكميف ،ايجروج ?< تsوصتلل 

  كيلع بجي الFو ،اًنكمم كلذ نا� اذإ ،raمفون 28 ن1نثالا موي لولحب ي�ايغلا تsوصتلا ةقاطب ةداعإب كيصونو

 .اًيصv/ تsوصتلا 

 
 

https://www.splcenter.org/our-future-our-vote


 

 

 

ملا دعاوقلا %$ ام ●
ُ

تقؤم تJوصتلا كيلع ناd اذإ ةعبت
ً

 ؟ا

 اًضيأ كنكمsو ،تsوصتلا نا�م وأ تsوصتلل كتيل`أ وأ كلي|�� نم ققحتلا ?< ةل�شم كان` تنا� اذإ اًتقؤم تsوصتلا كل قحي ○

 .كل صصv±ا تsوصتلا نا�م فالخب كتعطاقم ?< رخآ تsوصت نا�م ?< ًءاسم 5 ةعاسلا دع  اًتقؤم تsوصتلا

 اذFو ،كب ةصاv}ا ايجروج بخان ةحفص نم ققحتلا قsرط نع كتsوصت ةقاطب لوبق نم دكأتلا 1aª4ف ،اًتقؤم تsوصتلاب تمق اذإ ○

 .كتوص باس£حال ةمزاللا تامولعملا كتعطاقمل مدقتل لمع مايأ ةثالث ةل¡م كيدلف ،كتقاطب لوبق متي مل

 

تقؤم تJوصتلا ةلاح %8 هذاختا بجاولا ءارجإلا ام ●
ً

 ؟ًءاسم 5 ةعاسلا لبق كترئاد pqغ ىرخأ ةيباختنا ةرئاد %8 ا

 1aغ تsوصت نا�م ?< ًءاسم 5 ةعاسلا لبق ا�§ ءالدإلا متي �yلا تاوصألا تاقاطب نأ 34ع )SB 202( تsوصتلا ة`ازن نوناق صن ○

 حي¹0لا نا�ملا g4إ لاقتنالا 1aª4ف ،كل صصv±ا 1aغ تsوصت نا�م g4إ تب`ذ كنأ تفش£كا اذإ كلذل .ا�§اس£حا متي نل حي0·

 .تsوصتلل

 ،كب ةصاv}ا ايجروج بخان ةحفص نم ققحتلا قsرط نع كتsوصت ةقاطب لوبق مت ھنأ نم دكأتلا 1aª4ف ،اًتقؤم عا�aقالاب تمق اذإ ○

 .كتوص باس£حال ةمزاللا تامولعملا كتعطاقمل مدقتل لمع مايأ ةثالث ةل¡م كيدلف ،كتقاطب لوبق متي مل اذFو

https://www.splcenter.org/our-future-our-vote

