يُمثل ذلك الطلب نموذج الخاص بك
للعمل بمثابة مفوض في اللجنة
األولى من نوعها للتقسيم اإلداري
للمواطنين المستقلين في ميتشجا
اقرأ التنبيهات أدناه للتأكد من إتمام طلبك.

هل تفكر في تقديم الطلب عبر االنترنت .قم بزيارة
 RedistrictingMichigan.orgلتقديم الطلب عبر االنترنت .يُمكنك
حفظه والعودة إليه الحقا ً إذا كنت مشغوالً.
تأكد من وجود جميع الصفحات معك .حيث أن هناك ستة ( )6صفحات
كإجمالي بهذا النموذج ،بما يشمل هذه الصفحة .الصفحات ُمرقمة على
الجانب األيمن السفلي ل ُمساعدتك على ال ُمتابعة.
قم بالتوقيع باألحرف األولى في أعلى كل صفحة .سيؤكد ذلك على أن
يظل نموذج الطلب الخاص بك معاً.
اكتب بوضوح وبخط مقروء .فالقيام بذلك سيعمل على تسريع وقت
ال ُمعالجة .وقد يتسبب خط الكتابة الغير واضح في حدوث تأخيرات.
ال تعلم إذا ما كنت مؤهالً؟ عليك أن تكون ناخبا ً ُمسجالت في والية
ميتشجان للخدمة في اللجنة .أنظر الصفحة  2للمزيد من التفاصيل.
هل لديك آية أسئلة؟ اعرف المزيد على
 www.RedistrictingMichigan.orgأو
.Redistricting@Michigan.gov

البد أن يتم التوقيع على هذا الطلب في وجود كاتب العدل وإعادته
بحد أقصى يونيو .2020

يُرجى التوقيع باألحرف األولى هنا

ها هي بعض األمور الهامة لمعرفتها قبل البدء.
يشمل القانون بعض المعايير بشأن من يمكنه الخدمة في هذه اللجنة.
األسئلة في هذا القسم من الطلب للتأكد من أنك مؤهل وليس لديك أي تعرض قد يبعدك عن الخدمة في لجنة
التقسيم اإلداري للمواطنين.
أجب على هذه األسئلة على حسب قدرتك .وإذا كان لديك آية مخاوف أو شعرت بأنك غير قادر على اإلجابة،
يُرجى االتصال .Redistricting@Michigan.gov
هل أنت ناخب ُمسجل في والية ميتشجان؟ إذا لم تكن متأكداً،
يُمكنك التحقق من تسجيل الناخب على الموقع
.michigan.gov/Vote
 ال
 نعم
إذا لم تكن ُمسجالً حالياً ،هل ستكون ُمسجالً بحلول تاريخ 15
أغسطس 2020؟
 غير معروف
 ال
 نعم

أنت غير مؤهل للخدمة في اللجنة إذا كانت إجابتك
بـ "نعم" على أيا ً من األسئلة أدناه
 .1أنا اآلن ،أو في أي وقت منذ  15أغسطس :2014
أُ .مرشح ُمعلن لحزب فيدرالي ،أو منصب في الوالية ،أو
منصب محلي.
 ال
 نعم
ب .مسئول منتخب في حزب فيدرالي ،أو منصب في الوالية،
أو منصب محلي.
 ال
 نعم
ج .مسئول أو عضو هيئة إدارية في حزب سياسي وطني ،أو
تابع للوالية ،أو محلي.
 ال
 نعم
د .استشاري بأجر أو موظف لدى مسئول منتخب ،أو في حملة
ُمرشح سياسي لحزب سياسي فيدرالي ،أو تابع للوالية ،أو
محلي ،أو في لجنة إجراءات سياسية.
 ال
 نعم
هـ .موظف في جهة تشريعية.
 ال
 نعم
و .وكيل لوبي ُمسجل لدى مكتب ميتشجان لالنتخابات.
 ال
 نعم

تقدم عبر االنترنت!
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ز .موظف لدى وكيل لوبي ُمسجل لدى مكتب ميتشجان
لالنتخابات.
 ال
 نعم
ح .موظف حكومي غير ُمصنف وفقا ً للمادة  ،11القسم  5من
دستور ميتشجان.
 ال
 نعم

ُمالحظة :إذا كنت موظفا ً في محاكم السجل ،او موظف في
هيئات التعليم العالي الحكومية ،أو كنت أحد أفراد القوات
المسلحة للوالية ،فال تزال مؤهالً للخدمة في اللجنة .عليك
اإلجابة بـ "ال" على هذا السؤال.
 .2أنا والد ،أو زوج والد ،أو ابن ،أو ابن زوج أو زوجة ،أو
زوج لشخص تنطبق عليه أيا ً من األقسام من أ وحتى ح.
 ال
 نعم
 .3أنا مجرد من األهلية لمنصب بالتعيين أو باالنتخاب في
والية ميتشجان.
 ال
 نعم

كيف سيتم استخدام نموذج الطلب هذا
أفهم أنه إذا تم اختياري كواحد من  200فرد في الدور قبل
النهائي ،سيتم إتاحة محتويات هذا الطلب للجمهور (فيما عدا
عنوان الشارع ،والبريد اإلليكتروني ،ورقم الهاتف).
 نعم أفهم
أفهم أنه بينما نموذج الطلب هذا يمثل وثيقة عامة للجمهور ،إال
أن عنوان بريدي اإلليكتروني ،ورقم الهاتف سيتم االحتفاظ بهم
في سرية إلى المدى المصرح به بموجب القانون.
 نعم أفهم

يُرجى التوقيع باألحرف األولى هنا

ماذا يُمكنك أن تتوقع إذا تم اختيارك.

بكونك جزءا ً من هذه اللجنة سيمثل ذلك فرصة تاريخية ورائعة .كما سيتطلب األمر
أيضا ً التزاما ً بالغا ً في الوقت والطاقة.
ستساعدك هذه األسئلة على وضع التوقعات.
حدد ما إذا كنت توافق على الشروط التالية إذا تم تعيينك
باللجنة:
إذا تم اختيارك للخدمة في اللجنة ،لن تكون مؤهالً لشغل
منصب انتخابي حزبي على مستوى الوالية ،أو المقاطعة ،أو
المدينة ،أو القرية ،أو البلدية في ميتشجان لمدة خمسة ()5
سنوات .هل تفهم أنه بخدمتك في اللجنة فأنت غير مؤهل لشغل
هذه المناصب باالنتخاب لمدة خمسة ( )5سنوات بعد اختيارك
في اللجنة؟
 ال
 نعم
ستتطلب خدمتك في اللجنة التزام بالوقت لما يزيد على عام
واحد ،بما يشمل فترات العمل بدوام جزئي وبدوام كامل (تقريبا ً
 +40-10ساعة في األسبوع) .على اللجنة إجراء اجتماعات
مفتوحة .ومعظم أعضاء اللجنة (على األقل  9من  )13أن
يكونوا حاضرين في كل اجتماع .هل أنت قادر على تخصيص
الوقت الضروري للوفاء بمهامك كمفوض في اللجنة باإلضافة
اللتزاماتك األخرى الشخصية والتزامات العمل؟ ُمالحظة :مثل
واجب هيئة المحلفين ،فجهة عملك ال يمكنها إعفائك من مهام
منصبك بالخدمة في هذه اللجنة.
 ال
 نعم
سيتلقى كل مفوض باللجنة أجراً على ذلك .تم تحديد المبلغ
بموجب القانون بحوالي  40,000دوالر .مع وضع هذه
التوقعات المالية في االعتبار ،هل ستستطيع الخدمة باللجنة؟
 ال
 نعم
كونك مفوض باللجنة يتطلب أيضا ً السفر لـ  15مرة على األقل
لحضور جلسة استماع عامة في جميع أنحاء ميتشجان .مع
وضع توقعات السفر في االعتبار ،هل ستستطيع الخدمة
باللجنة؟
 ال
 نعم
يشير دستور والية ميتشجان إلى "كل مفوض باللجنة عليه
القيام بمهامه أو مهامها بنزاهة ودون تحيز مع تعزيز ثقة
الجمهور في نزاهة عملية إعادة التقسيم اإلداري .".إذا تم
اختيارك ،فهل أنت قادر على القيام بذلك؟
 ال
 نعم

تقدم عبر االنترنت!
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يُحدد الدستور خرائط إعادة التقسيم اإلداري التي تتبناها اللجنة
والتي يجب أن تحوز على غالبية األصوات ،والدعم من اثنان
من المفوضين على األقل لكل انتماء حزبي سياسي
(ديمقراطي ،جمهوري ،غير منتمي) .إذا تم اختيارك ،هل تعتقد
أنك ستستطيع التعاون مع الزمالء من المفوضين للوصول إلى
اإلجماع؟
 ال
 نعم
يشير دستور والية ميتشجان إلى "كل مفوض باللجنة عليه
القيام بمهامه أو مهامها بنزاهة ودون تحيز مع تعزيز ثقة
الجمهور في نزاهة عملية إعادة التقسيم اإلداري .".إذا تم
اختيارك ،فهل أنت قادر على القيام بذلك؟
 ال
 نعم
يُحدد الدستور خرائط إعادة التقسيم اإلداري التي تتبناها اللجنة
والتي يجب أن تحوز على غالبية األصوات ،والدعم من اثنان
من المفوضين على األقل لكل انتماء حزبي سياسي
(ديمقراطي ،جمهوري ،غير منتمي) .إذا تم اختيارك ،هل تعتقد
أنك ستستطيع التعاون مع الزمالء من المفوضين للوصول إلى
اإلجماع؟
 ال
 نعم

حدد انتمائك الحزبي:
ستتألف اللجنة من  13مفوض 4 :مفوضين ذوي انتماء حزبي
للحزب الجمهوري ،و  4مفوضين ذوي انتماء حزبي للحزب
الديمقراطي ،و  5مفوضين ليس لديهم انتماء حزبي أليا ً من
األحزاب الرئيسية.
للوفاء بهذه المتطلبات ،نحتاج لمعرفة انتمائك الحزبي (يُرجى
تحديد أحدها).
 ال أتبع أيا ً من الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري.
 أنا أتبع الحزب الديمقراطي.
 أنا أتبع الحزب الجمهوري.
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أخبرنا عن نفسك.
يدعو وزير الخارجية ل ُمشاركة عامة عريضة في هذه اللجنة من اللجان في جميع
أنحاء ميتشجان .على المفوضين المحتملين "أن يعكسوا التكوين الديموغرافي
للوالية.".
ستساعدنا المعلومات الديموغرافية التي تُقدمها على تحقيق هذا الهدف .سنستخدم هذه البيانات في جهودنا
للتواصل وفي المرحلة التالية من عملية االختيار ،كما هو مطلوب وفقا ً لدستور الوالية.
إذا كان لديك آية أسئلة بشأن الخطوات التالية للعملية ،يُرجى زيارة  RedistrictingMichigan.orgأو
االتصال على البريد اإلليكتروني .Redistricting@Michigan.gov
االسم
االسم األخير
االسم األول

العنوان
(مكان تسجيلك لالنتخاب)
سطر العنوان 1
سطر العنوان 2
المدينة/البلدة
الوالية :ميتشجان
الكود البريدي

عنوان ال ُمراسلة المؤقت

(إذا كان يختلف عن العنوان ال ُمدرج أعاله)
سطر العنوان 1
سطر العنوان 2
المدينة/البلدة
الوالية/ميتشجان
الكود البريدي

بيانات االتصال
قد يحتاج وزير الخارجية لالتصال بك بشأن طلبك .ما هي أفضل طريقة للوصول إليك؟
النوع
هاتف 1
النوع
هاتف 2

المعلومات الديموغرافية
من أصل أسباني ،التيني؟
 ال
 نعم
الجنس
 أنثى
 ذكر
العرق (يُرجى تحديد جميع ما ينطبق)
 أبيض
 أسود أو أمريكي أفريقي
 أمريكي هندي أو من أالسكا
 آسيوي
 أخرى
عام الميالد
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اختياري :لماذا تهتم بشأن ذلك؟
إذا رغبت في المزيد من التوضيح بشأن انتمائك الحزبي السياسي أو رغبتك في
الخدمة كمفوض ،يمكنك استخدام المساحة أدناه للقيام بذلك.
لست بحاجة لتقديم أي معلومات إضافية للخدمة كمفوض .وأي معلومات إضافية تقدمها لن تؤثر على تأهلك
لالختيار كواحد من بين  200فرد في التصفيات قبل النهائية.
إذا تم اختيارك بعشوائية ،فأي معلومات إضافية تقدمها سيتم إتاحتها للجمهور وإرسالها إلى القادة التشريعيين
القائمين على ُمراجعة طلبك .وبصفة خاصة ،المتحدث عن الدار ،زعيم دار األقلية ،وزعيم أغلبية مجلس
الشيوخ ،وزعيم أقلية مجلس الشيوخ ،قد يقوم كل منهم بإزالة ما يصل إلى خمسة (ُ )5مرشحين قبل االختيار
العشوائي النهائي.
إذا كنت تُفضل كتابة هذه اإلجابات ،قم بإتمام طلبك عبر االنترنت من خالل زيارة الموقع اإلليكتروني
.RedistrictingMichigan.org
لماذا ترغب في خدمة لجنة إعادة التقسيم اإلداري للمواطنين المستقلين لميتشجان؟ المساحة المقترحة تقريبا ً  500-0كلمة.

صف سبب أو كيفية انتسابك إلى الحزب الديمقرطي ،أو الحزب الجمهوري ،أو لماذا ال تنتسب إلى أيا ً منهما.
المساحة المقترحة تقريبا ً  500-0كلمة.
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االعتماد لدى الكاتب العدل ،والتوقيع ،واإلرسال بالبريد
قبل  1يونيو .2020
يجب اعتماد هذا الطلب ،ثم إرساله عبر البريد ،أو إرساله إلى الفرع المحلي لوزارة الخارجية .لمعرفة مكان
مكتب الكاتب العدل أو الفرع المحلي ،قم بزيارة  .RedistrictingMichigan.orgيُمكنك إرسال طلبك بعد
إتمامه إلى وزارة الخارجية ،صندوق بريد .MI48909 ،Lansing ،30318
الخيار  :1أرسل هذا الطلب الورقي.
 .1تحقق من عملك في هذا الطلب الورقي .تذكر أنه عليك
اإلجابة عن جميع األسئلة المطلوبة في هذا الطلب لكي تكون
أحد المتقدمين لالنضمام للجنة.
 .2عليك الذهاب بطلبك إلى كاتب العدل وتوقيعه في وجود
كاتب العدل.
 .3قم بإرسال الطلب باستخدام المظروف الذي قمت باستالمه
في هذه الحزمة .أو إرساله عبر البريد اإلليكتروني غلى:
صندوق بريد .30318, Lansing, MI 48909 ،يُمكنك
أيضا ً إرساله إلى مكتب الفرع المحلي لوزارة الخارجية.
الموعد النهائي لتقديم الطلبات في  1يونيو .2020

الخيار  .2قم بإتمام الطلب عبر االنترنت وطباعته.
 .1قم بزيارة الموقع اإلليكتروني
 RedistrictingMichigan.orgإلتمام الطلب.
 .2اطبع الطلب.
 .3اذهب بالطلب إلى كاتب العدل لتوقيعه في حضور كاتب
العدل.
 .4أرسل الطلب عبر البريد اإلليكتروني باستخدام المظروف
الذي تسلمته في هذه الحزمة ،أو قم بإرساله عبر البريد إلى:
وزارة خارجية ميتشجان :صندوق بريد30318, Lansing, :
 ،MI48909يُمكنك أيضا ً إرساله عبر فرع المكتب المحلي
لوزارة الخارجية .الموعد النهائي لتقديم الطلبات  1يونيو
.2020

الخطوة  :1اطلب من الكاتب العدل إتمام هذا القسم:
تم التوقيع ،وحلف اليمين أمامي في مقاطعة _________________ ،بوالية ميتشجان.
اطبع االسم تماما ً كما يظهر في طلب الكاتب العدل:
_________________________________
قم بالتوقيع تماما ً كما يظهر في طلب الكاتب العدل
تاريخ اليوم
الكاتب العدل ،والية ميتشجان (اطبع لجنة المقاطعة)
تاريخ انتهاء اللجنة
بالنيابة عن مقاطعة:

الخطوة  :2عليك إتمام النموذج أدناه .يجب إتمام ذلك في حضور الكاتب العدل.
اطبع االسم أدناه:
قم بالتوقيع ووضع التاريخ أدناه .يجب إتمام ذلك في حضور الكاتب العدل.
بالتوقيع أدناه ،أقسم وأؤكد على أن اإلجابات المقدمة في هذا الطلب صحيحة وفقا ً لمعرفتي ،وبصفة خاصة ،أشهد بأن انتمائي
السياسي الحزبي على النحو ال ُمحدد في هذا الطلب صحيح ودقيق.
تاريخ اليوم
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