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 ملخص تنفیذي  
أیلول  سبتمبر،  29) لیصبح قانونًا في 26-(ألین دي 450ُوقِّع على قانون اختیار ناخبي كالیفورنیا، أو مشروع قانون مجلس الشیوخ 

إلى قانون انتخابات كالیفورنیا، مما یسمح للمقاطعات المأذون لھا، بعد الموافقة على مجلس المشرفین   4005، مضیفًا القسم 2016
  29خاصتھا إجراء أي انتخابات بالبرید وفقًا لمتطلبات بعینھا. بموجب قانون اختیار الناخبین، ترسل بطاقة اقتراع إلى كل الناخبین قبل 

من بدء االنتخابات، وتقیم كل مقاطعة، مع إسھامات الجمھور، العدید من مواقع صنادیق بطاقات االقتراع ومراكز التصویت في  یوًما 
جمیع أنحاء المقاطعة لیتمكن أي ناخب في المقاطعة من اإلدالء بصوتھ. ھذا التشریع ھو واحد من العدید من اإلصالحات االنتخابیة  

مة من أجل تغییر ط  ریقة إجراء االنتخابات بھدف زیادة مشاركة الناخبین وإشراكھم من خالل توسیع خیارات التصویت. المصمَّ

أكتوبر،   19وافق مجلس مشرفي مقاطعة سان دییغو على انتقال المقاطعة إلى نموذج مركز التصویت بموجب قانون اختیار الناخبین في 
بین على الفور مجموعات عمل داخلیة لتطویر عملیات تشغیل وإجراء  . أنشأ مسجل مقاطعة سان دییغو للناخ2021تشرین األول 

 االنتخابات بموجب نموذج مركز التصویت. 

  جرى بالفعل إنجاز قدر كبیر من التخطیط، باإلضافة إلى شراء التكنولوجیا والمعدات المطلوبة نتیجةً إلدارة كل من االنتخابات الرئاسیة
، في والیة كالیفورنیا النتخاب حاكم والیة كالیفورنیا بموجب  2021سبتمبر، أیلول  14و 2020نوفمبر، تشرین الثاني   3العامة في 

 نموذج "یشبھ قانون اختیار الناخبین" بسبب الجائحة العالمیة. 

ة المجتمعیة،  باإلضافة إلى العمل الذي أنجزه مكتب أمین التسجیل بالفعل، لقد دمجنا التعقیبات المقدمة من الناخبین واللجان االستشاری 
مثل: اللجنة االستشاریة بتیسیر الوصول إلى اللغة، واللجنة االستشاریة بتیسیر الوصول إلى الناخبین. عالوة على ذلك، نحن ممتنون  

 للدعم والتوجیھ الذي قدمھ مكتب وزیر الخارجیة والمقاطعات التي انتقلت قبلنا.

ي لمستقبل التصویت واالنتخابات في مقاطعة سان دییغو. لقد حدثنا موقعنا على  توفر خطة إدارة االنتخابات األساس والمخطط اإلرشاد
  اإلنترنت إلعالم الجمھور بالتغییرات الطارئة وأدرجنا أدوات من أجل تلقي التعقیبات المجتمعیة واالقتراحات بشأن الموقع. یمكن الدخول 

 . sdvote.comإلى الموقع على 

بعد االنتھاء من خطة إدارة االنتخابات، سینفذ مكتب أمین التسجیل خطة شاملة لتثقیف الناخبین وتوعیتھم ابتداًء من توسیع وجودنا على  
كومیة والمنظمات  وسائل التواصل االجتماعي، والشراكات مع المدارس الثانویة ومؤسسات التعلیم العالي، والتعاون مع الوكاالت الح

المجتمعیة، وإجراء مجموعة متنوعة من ورش عمل توعیة الناخبین. إن الخطة ھي إطار عمل لمكتب أمین التسجیل من أجل تلبیة ھدفھ  
 ملیون ناخب مسجل في مقاطعة سان دییغو بالتغییرات الطارئة واالنتقال إلى نموذج مركز التصویت.  1.9المتمثل في إبالغ أكثر من 

، االنتخابات التمھیدیة لحاكم الوالیة ، ونتطلع إلى تزوید  2022یونیو، حزیران  7أول انتخابات بموجب ھذا النموذج الجدید في  ستكون
ناخبي مقاطعة سان دییغو بخیارات تصویت أكثر راحة وأمان وتجربة ناخب محّسنة من خالل نموذج مركز التصویت. سیتلقى جمیع  

بطاقة اقتراع بالبرید، وال یزال بإمكانھم اختیار التصویت من خالل الحضور الشخصي في أي مركز اقتراع  الناخبین المسجلین النشطین 
 في مقاطعة سان دییغو. 

  

https://www.sdvote.com/content/rov/en.html
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مركًزا لالقتراع، وستكون جمیعھا مفتوحة مدة أربعة   195في وقت إعداد خطة إدارة العمل، ستمتلك مقاطعة سان دییغو ما ال یقل عن 
یوًما   11مركًزا لالقتراع مدة سبعة أیام إضافیة لیصبح المجموع  195مركًزا من أصل  38م االنتخابات، مع فتح أیام، بما في ذلك یو 

موقعًا لصنادیق بطاقات االقتراع بالبرید استناًدا إلى إجمالیات تسجیل الناخبین الحالیة ومتطلبات قانون انتخابات   130وما ال یقل عن 
ادة اقتراعھم عن طریق إرسال االقتراع بالبرید (ال یلزم وجود طابع برید)، أو في موقع صندوق إیداع  كالیفورنیا. یجوز للناخبین إع

 االقتراع، أو في أي مركز تصویت. 

االنتخابیة  مع انتقال مقاطعة سان دییغو إلى نموذج مركز التصویت، نظل أنا وفریق العمل ملتزمین بمھمتنا المتمثلة في توفیر الخدمات 
لمواطني مقاطعة سان دییغو من أجل ضمان المساواة في الوصول إلى العملیة االنتخابیة، وحمایة نزاھة األصوات، والحفاظ على عملیة  

 اقتراع شفافة، ودقیقة، وعادلة. 

 سینثیا بایس 
 تسجیل الناخبین

 مقاطعة سان دییغو 
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 التصویت عن طریق االقتراع بالبرید
§4005(a)(8)(A) 

ملیون   1.9یتطلب تنفیذ قانون اختیار الناخبین في مقاطعة سان دییغو أن یتلقى كل ناخب من ناخبیھا، الذین یتجاوز عددھم 
ناخب نشط مسجل، بطاقة اقتراع بالبرید. أثبتت مقاطعة سان دییغو أن وضعھا جید، بحیث یخول لھا التعامل مع حجم طباعة  

ید التي ستنجم عن ھذا االلتزام، وإرسالھا بالبرید، وتجھیزھا. یدعم ھذا المطلب سلوك الناخبین الحالي  بطاقات االقتراع بالبر
 واالتجاھات المتوقعة، التي یضعھا مسجل مقاطعة سان دییغو لمكتب الناخبین بالفعل في االعتبار.

في الوقت الحالي على بطاقة اقتراع بالبرید   عالوة على ذلك، فیما یخص جمیع االنتخابات المستقبلیة، سیحصل جمیع الناخبین
 (بیرمان). 37بغض النظر عن تفضیالتھم أو نموذج التصویت، وفقًا لمشروع قانون الجمعیة رقم 

 الخلفیة  
ملیون بطاقة اقتراع   1.4، أصدر مكتب أمین التسجیل ما یقرب من 2020 مارس، آذار في االنتخابات األولیة الرئاسیة في 

٪ من إجمالي الناخبین 75أي ما یقرب من  تسلمُّ بطاقات االقتراع بالبریدبالبرید للناخبین الذین طلبوا على وجھ التحدید 
باطراد خالل الجزء األكبر من العقدین  المسجلین في المقاطعة. إن عدد الناخبین الذین یطلبون تلقي االقتراع بالبرید یتزاید

الماضیین. مع ھذه النسبة الكبیرة ممن یفضلون التصویت عن طریق البرید على مر السنین، فإن مكتب أمین التسجیل قد  
 احترف إدارة عملیاتھ وزاد من قدرتھ وأصبح أكثر استعداًدا إلدارة تجھیز بطاقات االقتراع عبر البرید بدقة وأمان. 

. نتیجة لوباء فیروس 2020الثاني  نوفمبر، تشرینذا اإلعداد نجاحھ في أثناء إدارة االنتخابات العامة الرئاسیة في أثبت ھ
) والتشریعات ذات الصلة  N-67-20و N-64-20) العالمي، األمران التنفیذیان للحاكم رقما (19-كورونا المستجد (كوفید

ومبیرج)، سمحت لمسجل الناخبین  - 423بیرمان ومجلس الشیوخ مشروع قانون  - 860(مشروع قانون الجمعیة رقم 
بإجراء االنتخابات الرئاسیة العامة بموجب نموذج تصویت "یشبھ قانون اختیار الناخبین"، أرسل مكتب أمین التسجیل أكثر من 

قتراع شخصي مفتوًحا مدة موقع ا 235ملیون بطاقة اقتراع إلى جمیع الناخبین المسجلین النشطین في المقاطعة، وأتاح  1.96
 موقعًا مفتوًحا لتسلیم االقتراع بالبرید لما یقرب من شھر. 125أربعة أیام، و

، في انتخابات 2021 سبتمبر، أیلول 14عمل أمین التسجیل مرة أخرى بموجب نموذج "یشبھ قانون اختیار الناخبین" في 
لیون بطاقة اقتراع بالبرید إلى الناخبین المسجلین النشطین في  م 1.96مبكرة لحكام والیة كالیفورنیا. حیث أُرسلت أكثر من 

موقعًا لالقتراع الشخصي مدة أربعة أیام من   221موقعًا لتسلیم االقتراع بالبرید مدة شھر تقریبًا و 131المقاطعة، وفُتح 
 التصویت الشخصي. 

 طباعة بطاقات االقتراع وتجھیز إرسالھا بالبرید 
ل مورًدا معتمًدا من الدولة یمكنھ التعامل مع التصویت عن طریق طباعة االقتراع بالبرید والقدرة یمتلك مكتب أمین التسجی

على إرسالھ. عالوة على ذلك، حافظ المكتب على شراكة طویلة األمد وقویة مع مكتبھ المحلي للخدمات البریدیة بالوالیات  
 لوقت المناسب.المتحدة من أجل ضمان تسلیم االقتراع بالبرید وإعادتھ في ا
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یُرسل التصویت عن طریق حزمة البرید إلى الناخبین في ظرف أبیض مطبوع علیھ شعار البرید االنتخابي الرسمي، ویحتوي 
 على ما یلي: 

 ظرف إعادة أصفر   •
 بطاقة االقتراع الرسمیة، التي قد تكون مقسمة على بطاقات اقتراع متعددة حسب عدد المنافسات في االنتخابات   •
 تعلیمات عن كیفیة استكمال بطاقة االقتراع وإعادتھا   •
أقرب مركز تصویت وموقع صندوق االقتراع مع تحدید االتجاھات إلى القوائم الكاملة وساعات العمل على موقع    •

sdvote.com 
 الصق "لقد قمت بالتصویت"  •

 تجھیز بطاقات االقتراع الُمعادة عبر البرید 
لقد استثمر مكتب أمین التسجیل على مر السنین في إدارة التجھیزات الخلفیة لالقتراع بالبرید. یشغل المكتب حالیًا ماكینات  

االقتراع المعادة. حیث تلتقط آالت الفرز ھذه صورة لكل  فرز البرید عالیة السرعة الخاصة بھ، وتُستخدم في تجھیز بطاقات 
ظرف ُمعاد، وتتتبع إعادة بطاقة االقتراع. یستخدم الموظفون صور التوقیع على األظرف المعادة إلجراء مقارنة بین 

مع عملیة التحقق   التوقیعات وتحدید ما إذا كان التوقیع یطابق توقیع الناخب في الملف. إن سرعة معدات فرز البرید، وتكاملھا
من التوقیع، واستخدام آالت االستخراج المؤتمتة قد سمحت لمكتب أمین التسجیل بالتعامل بسالسة مع حجم بطاقات االقتراع 

 بالبرید المعاد.

 عملیة عّدِ بطاقات االقتراع المعادة عبر البرید 
بطاقة اقتراع في الساعة لكل   10000أكثر من یمتلك مكتب أمین التسجیل ثماني ماسحات ضوئیة عالیة السعة یمكنھا مسح 

ولدیھا قدرة مسح ضوئي تزید على الضعف. یتمتع المكتب بإمكانیة  2019ماسح ضوئي. حیث جرى شراؤھا في عام 
بطاقة اقتراع في الساعة لكل   4000، یمكنھا مسح أكثر من "Canon"ماسحة ضوئیة إضافیة من ماركة  40الوصول إلى 

 استخدامھا عند الحاجة إلى سعة إضافیة في أثناء الدورة االنتخابیة.  ماسح ضوئي، ویمكن

 تعقب االقتراع بالبرید 
یستخدم مكتب أمین التسجیل نظام "أین بطاقة االقتراع خاصتي" التابع لوزیر الخارجیة، ویجرى تشغیلھ من خالل 

 "BallotTraxراع عبر البرید. یمكن للناخبین تلقي إخطارات،  ". یوفر ھذا النظام شفافیة إضافیة للناخبین بشأن حالة االقت
مثل: ظرف اإلعادة األمني الخاص بھم مع التحركات المرفقة ببطاقة االقتراع عبر التدفق البریدي. یجرى تعقب االقتراع  

االقتراع   بالبرید باستخدام الرمز الشریطي للبرید الذكي، الذي تستخدمھ خدمة البرید بالوالیات المتحدة لتتبع وقت إرسال
 بالبرید ووقت إعادتھ إلى مكتب أمین التسجیل.
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 االقتراعإیداع مواقع مراكز التصویت وصنادیق  
§4005(a)(10)(B) 

یضع قانون اختیار الناخبین معاییر وصیغ مفصلة لوضع مراكز التصویت وصنادیق االقتراع ومواقعھا. حیث ستُحدد مواقع 
 االقتراع بناًء على اعتبارات ومتطلبات محددة موصوفة أدناه: مراكز التصویت وصنادیق 

 القرب من وسائل النقل العام •
 القرب من المجتمعات ذات االستخدام المنخفض تاریخیًا للتصویت عن طریق البرید  •
 القرب من التجمعات السكانیة •
 القرب من مجتمعات األقلیات اللغویة  •
 القرب من الناخبین ذوي اإلعاقة  •
 المجتمعات ذات المعدالت المنخفضة لمالكي السیارات الخاصة  القرب من •
 القرب من المجتمعات منخفضة الدخل  •
 القرب من مجتمعات الناخبین المؤھلین غیر المسجلین للتصویت •
 القرب من السكان المعزولین جغرافیًا، بما في ذلك محمیات األمریكیین األصلیین •
 القرب من الحرم الجامعي أو الجامعة •
 ة مواقف السیارات التي یسھل الوصول إلیھا والمجانیةإتاح •
 المسافة والوقت، اللذان یجب على الناخب قطعھما بالسیارة أو المواصالت العامة •
 أنماط حركة المرور بالقرب من مراكز التصویت ومواقع تسلیم بطاقات االقتراع •

 صیغة مركز التصویت واعتباراتھا 
§4005(a)(10)(l)(vi)(l) 

وضع قانون اختیار الناخبین صیغة لتحدید عدد مراكز التصویت بناًء على عدد الناخبین المسجلین. حیث یُطلب من المقاطعات  
أیام لكل   4 لمدةناخب مسجل، ومركز تصویت واحد یستمر  50000یوًما لكل   11 لمدةتوفیر مركز تصویت واحد یستمر 

  39ناًدا إلى الخوارزمیة الموضحة في قانون اختیار الناخبین، فإن الحد األدنى المطلوب ھو ناخب مسجل. است 10000
أربعة أیام،   لمدةمركًزا للتصویت یستمر فتحھم  195یوًما، بما في ذلك یوم االنتخابات، و 11 لمدةمركًزا مفتوًحا للتصویت 

 بما في ذلك یوم االنتخابات، في مقاطعة سان دییغو. 

مركًزا  39أمین التسجیل لتوفیر مراكز تصویت أكثر من الحد األدنى المطلوب. ستدیر مقاطعة سان دییغو نحو  یخطط مكتب
یوًما، بما في ذلك یوم االنتخابات. ستعمل جمیع المواقع عمًال كامًال خالل األیام األربعة األخیرة  11 لمدةمفتوًحا للتصویت 

غو. عالوة على ذلك، سیكون لمراكز التصویت "یومان مفتوحان"، مع تشغیل  من التصویت في جمیع أنحاء مقاطعة سان دیی
 عدد أكبر من مراكز التصویت خالل األیام األربعة األخیرة مع زیادة ساعات العمل یوم االنتخابات.

الربیعي"،  ستؤدي زیادة عدد المواقع إلى تمكین وضع مراكز تصویت إضافیة في المجتمعات المعزولة، مثل: "منتجع بوریجو 
 و"بولیفارد"، و"كامبو" و"دیسكانسو"، و"رین كون"، و "وارنر سبرینجز".
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 المتطلبات الدنیا لمركز التصویت 
ستُحدد مراكز التصویت بناًء على المتطلبات المنصوص علیھا في القانون، وتیسیر الوصول إلى الناخبین ذوي اإلعاقة  

وتعقیبات الجمھور. سیستخدم مكتب أمین التسجیل بیانات الناخبین والسكان للمساعدة في  واحتیاجات اللغة، وتوافر الموقع، 
 اختیار أفضل المناطق إلقامة مراكز التصویت.

یعمل مكتب أمین التسجیل على تحدید المئات من المرافق المحتملة وتقییمھا من أجل ضمان توزیع المواقع في جمیع أنحاء 
 وفر وصوًال أكبر وأكثر راحة لجمیع الناخبین.مقاطعة سان دییغو بطریقة ت

 اختیار موقع مركز التصویت 
یتطلب قانون اختیار الناخبین من المقاطعات مراعاة ما ال یقل عن أربعة عشر معیاًرا عند إنشاء مراكز التصویت. یستخدم  

البیانات الجغرافیة المكانیة المتاحة من مكتب أمین التسجیل أداة تحدید الموقع الخاصة بمركز الدیمقراطیة الشاملة، وأحدث  
 "SanGIS  للنظر في جمیع المعاییر المطلوبة. یوفر مكتب أمین التسجیل الوصول إلى أداة تحدید الموقع التفاعلیة الخاصة "

ع وصف  بمركز الدیمقراطیة الشاملة، التي تسمح للمستخدم بالبحث عن أي موقع مقترح وتقییمھ وفقًا للمعاییر المطلوبة (راج
 ). 17أداة تحدید الموقع الخاصة بمركز الدیموقراطیة الشاملة في الصفحة 

بینما توفر أداة تحدید الموقع الخاصة بمركز الدیمقراطیة الشاملة طریقة سریعة وفعالة لتقییم المواقع المقترحة وفقًا للمعاییر 
 ویت واعتمادھا.المطلوبة، إال أنھا ال تحدد تلقائیًا مكان تحدید مواقع مراكز التص

 تقییم استبیان مركز التصویت 
باإلضافة إلى النظر في المعاییر المطلوبة، یضع تقییم استطالع مركز التصویت في االعتبار العدید من عناصر اختیار الموقع  

مثلة األخرى التي، مع أنھا لیست مطلوبة بموجب القانون، تؤثر على عملیة تحدید موقع مركز التصویت. تتضمن بعض األ
عناصر اختیار الموقع طریق االنتقال، وحجم غرفة التصویت، ووجود اإلضاءة الكافیة (في الداخل والخارج)، والمنطقة  

 الجغرافیة للموقع المقترح، واالتصال باإلنترنت، والكفاءة الكھربائیة.

 عملیة التوظیف لمنشأة مركز التصویت 
، أجرى مكتب أمین التسجیل كالً من انتخابات 19-العالمي لفیروس كورونا المستجد كوفیدنتیجة لتشریعات الطوارئ والوباء 

بموجب  2021واالنتخابات المبكرة لحكام الوالیات في سبتمبر، أیلول  2020الرئاسة العامة لشھر نوفمبر، تشرین الثاني 
قع تصویت مفتوح مدة أربعة أیام من  مو 235إلى  221نموذج تصویت "یشبھ قانون اختیار الناخبین" مع وجود عدد 

التصویت في جمیع أنحاء المقاطعة. جریت مراجعة مواقع التصویت ھذه وتقییمھا مرة أخرى لتحدید ما إذا كانت تفي بالحد 
 األدنى من متطلبات مركز التصویت. 

خاصة والمواقع التي تقل  جرى االتصال بالمواقع غیر القادرة على استیعاب عملیات مركز التصویت، مثل: المساكن ال 
قدم مربع، إلبالغھم باالنتقال إلى نموذج تصویت جدید وشكرھم على خدمتھم السابقة. نُقلت المرافق   1000مساحتھا عن 

 المتبقیة إلى المستوى التالي من االستعراض في عملیة التعیین.
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 أبحاث المرافق
موقع تصویت واالتصال بھم لیكونوا مراكز   500قائمة تضم أكثر من بناًء على عملیة التعیین السابقة للمنشأة، روجعت 

 تصویت محتملة إذا استُوفِیت المعاییر األولیة. 

جرى االتصال بالمرافق غیر العامة لمزید من المناقشة بخصوص التوافر والتكالیف المحتملة. جرى أیًضا االتصال بالمرافق  
 التصویت.العامة لتحدید موعد تقییمات استبیان مركز 

باالتساق مع بحوث مكان االقتراع المستخدم سابقًا، تُقیم العقارات والمرافق العامة اإلضافیة داخل المقاطعة وتُضاف إلى  
القائمة الرئیسة لمزید من البحث. جرى االتصال بالمنشآت المناسبة، التي لم تستخدم بصفتھا أماكن اقتراع، إلجراء تقییمات 

 اإلضافة إلى ذلك، بناًء على البیانات السكانیة، قُیِّمت المدن لعدد مستھدف من مراكز التصویت.موقع مركز التصویت. ب

 قائمة بمراكز التصویت المحتملة مع أیام وساعات العمل 
§4005(a)(10)(l)(vi)(III), §4005(a)(10)(l)(vi)(VI) 

ملة وإجراء تقییمات الموقع واستبیانات إمكانیة یعمل مكتب أمین التسجیل حالیًا على عملیة تحدید مراكز التصویت المحت
الوصول. حیث سیُجرى اختیار مواقع مراكز التصویت بالتنسیق مع تعقیبات الجمھور والمتطلبات التي یقتضیھا القانون. 

ني الخاص  ستُدرج القائمة النھائیة لمراكز التصویت المختارة في كتیب معلومات الناخب، وستكون متاحة على الموقع اإللكترو
 .sdvote.comبأمین التسجیل، 

  8:00مركًزا للتصویت تقریبًا خالل ساعات العمل العادیة، من الساعة   39بدًءا من عشرة أیام قبل یوم االنتخابات، سیفتح 
مركز تصویت  196مساًء. وسیفتتح  8:00صباًحا حتى  7:00مساًء، وفي یوم االنتخابات من  5:00صباًحا حتى الساعة 

أیام في وقت   4یوًما و 11حق جدول المواقع لمدة في مال 16إضافي ابتداء من ثالثة أیام قبل یوم االنتخابات. راجع الصفحة 
 . sdvote.comالنشر. سینشر مسجل الناخبین في مقاطعة سان دییغو قائمة بمراكز التصویت على موقع 

  

https://www.sdvote.com/
https://www.sdvote.com/
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 خریطة المناطق المقترحة لمراكز التصویت
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 مخطط مركز التصویت 
§4005(a)(10)(l)(vi)(XI) 

ستكون تجربة الناخب في أي من مراكز التصویت في المقاطعة مشابھة لتجربة التصویت في أحد مواقع التصویت المستخدمة 
. تقدم مراكز التصویت خدمات ومزایا معززة للناخبین تتسم 2021 سبتمبر، أیلولخالل االنتخابات المبكرة لحاكم الوالیة في 

التصویت بما ال یقل عن أربع قوائم إلكترونیة (سجالت االقتراع اإللكترونیة)، مما   باألمان والراحة. ستُجھَّز جمیع مراكز
یسمح لموظفي مركز التصویت بالتحقق من حالة الناخب وأھلیتھ بسرعة وسھولة، وما ال یقل عن ثمانیة أجھزة لوضع  

 العالمات على بطاقات االقتراع.  سیتمكن الناخب في مراكز التصویت من: 

التصویت شخصیًا أو تسلیم بطاقة االقتراع بالبرید، التي جرى التصویت بھا بالفعل (مختومة داخل ظرف اإلعادة   •
 الخاص بھا)

استخدم جھاز وضع العالمات على بطاقات االقتراع بشاشة تعمل باللمس لوضع العالمة على االختیارات وطباعة  •
 بطاقة اقتراع رسمیة

o بطاقات االقتراع سھلة االستخدام بالكامل، مما یسمح للناخبین من ذوي   جمیع أجھزة وضع العالمات على
 اإلعاقة بالتصویت باستقاللیة وبسریة

 التصویت شخصیًا واإلدالء بأصواتھم في بطاقة االقتراع المتسلَّمة بالبرید •
 الحصول على بطاقة اقتراع بدیلة والتصویت في الیوم نفسھ  •
 الحصول على مساعدة لغویة •
 للتصویت والتصویت في الیوم نفسھ التسجیل  •
 تحدیث معلومات التسجیل الخاصة بالناخبین (العنوان، الحزب السیاسي)  •

سینفذ مكتب أمین التسجیل إرشادات مخطط مركز التصویت لضمان وضع جمیع أجھزة وضع عالمات على بطاقات االقتراع 
تراع باستقاللیة وسریة. ستكون المخططات حساسة وأكشاك التصویت بطریقة تسمح للناخب بوضع عالمة على ورقة االق

الحتیاجات سھولة الوصول للناخبین، ومن المتوقع أن تُعدل من أجل أن تالئم األشكال واألحجام المختلفة لحجرات كل موقع  
 في المالحق للحصول على نموذج للمخطط). 06(راجع الصفحة 

 محطات: سیشمل كل مركز تصویت على مخطط من أربع 

محطة الترحیب: مخصصة للترحیب بالناخبین، وإدارة أي صفوف، وقبول تسلیم االقتراع بالبرید أو تقدیم نماذج   •
 تسجیل الوصول، وحافظة، وقلم، وتوجیھ الناخبین إلى محطة تسجیل الوصول 

 محطة تسجیل الوصول: تسجیل وصول الناخبین، وتسجیل الناخبین المشروط، وتقدیم المساعدة  •
ة التصویت: یضع الناخبون عالمات على اختیاراتھم بخصوصیة واستقاللیة باستخدام جھاز لوضع العالمات محط •

 على بطاقة االقتراع أو في مقصورة التصویت (تُرسل بطاقات االقتراع إلیھم بالبرید) 
 قمت بالتصویت" محطة تسجیل الخروج: یجرى اإلدالء باألصوات في صندوق االقتراع الرسمي ویُتسلَّم ملصق "لقد •
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 عدد موظفي مركز التصویت
§4005(a)(10)(l)(vi)(IX) 

أیام، وعدد محطات  4یوًما و 11یعتمد العدد التقدیري لموظفي مركز التصویت على عدد مراكز التصویت، التي تبلغ مدتھا 
المتوقع لمركز التصویت والجدول الزمني تسجیل الوصول وأجھزة وضع العالمات على بطاقات االقتراع فیما یتعلق باإلقبال 

الذي یدعم نوبات الیوم بأكملھ. تُحتسب تقدیرات العدد المطلوب لموظفي مركز التصویت بناًء على متوسط ستة موظفین 
أیام. یضع   4یوًما، واثني عشر موظفًا في جمیع مركز التصویت، التي تعمل مدة  11مطلوبین في المراكز التي تعمل مدة 

 سط في اعتباره بأنھ قد تكون ھناك اختالفات في عدد الموظفین المطلوبین في أي مركز تصویت معین.المتو

 الموظفون المتوقعون  أیام كاملة  نوبات  # األیام   نوع التوظیف  # المواقع  نوع مركز التصویت 
فریق عمل مكون من   39 یوًما  11

 أفراد  6
   234 فرق عمل   6موقعًا ×  39 أیام  7

فریق عمل مكون من     
 أفراد  12

   234 فرق عمل مضافة  6موقعًا ×   39   أیام  4  

      

فریق عمل مكون من    181   أیام -4
 أفراد  12

   2,172 فرق عمل  12موقعًا ×   186 أیام  4

      

 إجمالي االحتیاجات المتوقعة 
 (إن جمیع األرقام تقدیریة)

220 
  

 2,640   
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 االقتراع واعتباراتھا صیغة صنادیق 
§4005(a)(10)(l)(vi)(II) 

وضع قانون اختیار الناخبین صیغة لتحدید عدد مواقع صنادیق االقتراع بناًء على عدد الناخبین المسجلین. أُبِلغت المقاطعات  
بتوفیر موقعین على األقل داخل الوالیة القضائیة، حیث تُجرى االنتخابات أو حیث یوجد موقع صندوق اقتراع واحد على  

موقعًا لصنادیق االقتراع  130 على األقل تقریبًاجل مقاطعة سان دییغو لتوفیر ناخب مسجل. یخطط مس 15000األقل لكل  
 في جمیع أنحاء مقاطعة سان دییغو.

یوضع الحد األدنى من المعاییر في االعتبار ویُقیم في أثناء البحث عن أي موقع محتمل لصندوق االقتراع. یُوضع في االعتبار 
أن توفر للناخبین أفضل الخیارات اإلضافیة من أجل تسلیم بطاقات االقتراع بأمان مواقع صنادیق االقتراع التي من شأنھا 

وراحة. تُبذل أفضل الجھود من أجل تحدید مواقع صنادیق االقتراع المستقلة، في المناطق التي توجد بھا تغطیة كامیرا أمنیة  
 في مناطق مختلفة عن مواقع مراكز التصویت ومكاتب البرید.

 یج من مواقع صنادیق االقتراع المستقلة والمزودة بالعاملین.سیكون ھناك مز

 الحد األدنى من متطلبات صندوق االقتراع
§4005(a)(10)(l)(vi)(VI) 

باإلضافة إلى الحد األدنى من متطلبات قانون اختیار الناخبین، یوفر مكتب وزیر خارجیة كالیفورنیا لوائح، مثل: سھولة  
الوصول ومتطلبات اللغة. ُصممت صنادیق االقتراع المستقلة من أجل توفیر لغة قانونیة مترجمة مدرجة في رسومات  

أمین التسجیل إمكانیة إضافة میزات إضافیة من أجل دعم الناخبین ذوي  صندوق االقتراع. باإلضافة إلى ذلك، یقیم مكتب 
ذوي االحتیاجات  اإلعاقة، مثل: توفیر المحتوى بلغة برایل واألعمال الفنیة عالیة التباین، وسیواصل العمل مع شركاء مجتمع 

 للبحث عن أفضل الممارسات للنظر فیھا في المستقبل. الخاصة

ر مواقع صنادیق   االقتراع ، سواء في داخل المبنى أو في الخارج، بناًء على المتطلبات المنصوص علیھا في قانون  ستُقرَّ
 اختیار الناخبین، وسھولة الوصول إلى الناخبین ذوي اإلعاقة واحتیاجات اللغة، وتوافر الموقع، وتعقیبات الجمھور. 

وتقییمھا من أجل ضمان توزیع صنادیق االقتراع في سیعمل مكتب أمین التسجیل على تحدید المئات من المواقع المحتملة  
 جمیع أنحاء مقاطعة سان دییغو بطریقة توفر وصوًال أكبر وأكثر راحة لجمیع الناخبین. 

.  1.  المادة 3، الفصل  7. اإلدارة، القسم 2باإلضافة إلى ذلك، سیتبع أمین التسجیل إرشادات "قانون لوائح كالیفورنیا، الباب 
ق صنادیق تسلیم االقتراع بالبرید والتصویت عن طریق مواقع إیداع البرید" التي توفر تدابیر أمنیة في التصویت عن طری

متطلبات تصمیم صندوق االقتراع والمراقبة األمنیة وإجراءات االستخدام خالل فترة التصویت المتاحة. سیُرسل التصمیم 
ادھا أن الصندوق رسمي وآمن. عالوة على ذلك، ستتمتع صنادیق  واللغة المطبوعان على صنادیق االقتراع للجمھور رسالة مف

 االقتراع بأمان وقائي، مثل: الطالء المضاد للتخریب ومیزات إخماد الحرائق. 
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 تقییم استبیان صندوق االقتراع 
مواقع صنادیق االقتراع. یتطلب قانون اختیار الناخبین من المقاطعات مراعاة ما ال یقل عن أربعة عشر معیاًرا عند إنشاء 

یستخدم مكتب أمین التسجیل أداة تحدید الموقع الخاصة بمركز الدیمقراطیة الشاملة، وأحدث البیانات الجغرافیة المكانیة 
" للنظر في جمیع المعاییر المطلوبة. یوفر مكتب أمین التسجیل الوصول إلى أداة تحدید الموقع  SanGISالمتاحة من " 

الدیمقراطیة الشاملة، التي تسمح للمستخدم بالبحث عن أي موقع مقترح وتقییمھ وفقًا للمعاییر المطلوبة  التفاعلیة من مركز
 ). 17(راجع وصف أداة تحدید الموقع الخاصة بمركز الدیموقراطیة الشاملة في الصفحة 

تقییم المواقع المقترحة وفقًا للمعاییر بینما توفر أداة تحدید الموقع الخاصة بمركز الدیمقراطیة الشاملة طریقة سریعة وفعالة ل
 المطلوبة، إال أنھا ال تحدد تلقائیًا مواقع صنادیق االقتراع النھائیة.

فضًال عن الحد األدنى من المتطلبات، ستؤخذ في االعتبار معاییر إضافیة عند اختیار مواقع صنادیق االقتراع. وعلى الرغم   
القانون، إال أنھا تؤثر على عملیة تحدید الموقع، وتحسن من مرغوبیة الموقع.  من أن ھذه المعاییر لیست مطلوبة بموجب 

تتضمن بعض األمثلة عناصر اختیار الموقع ھذه، وجود كامیرا أمنیة في الموقع، وتوافر أماكن وقوف السیارات قصیرة  
 رح.األجل/ المؤقتة لفریق استرجاع بطاقات االقتراع، ووجود إضاءة كافیة في الموقع المقت

 عملیة التعیین في موقع صندوق االقتراع
ستُصاغ حزمة إعالمیة، وستشمل خطابًا من مسجل الناخبین ونشرة إعالمیة لصندوق االقتراع حول المواصفات والتوقعات 
واألسئلة المتكررة. حیث ستُستخدم ھذه الحزمة للتواصل مع المواقع المحتملة وستوفر معلومات مفصلة حول عملیة صندوق  

 القتراع. ستتضمن الحزمة اتفاقیة صندوق االقتراع بحیث یكون لدى جمیع األطراف فھم واضح لألدوار وااللتزامات.ا

روجعت أماكن االقتراع السابقة ومواقع تسلیم االقتراع بالبرید لتحدید ما إذا كان الموقع یمكن أن یدعم وجود صندوق إیداع  
دیق االقتراع المحتملة، التي ستوفر خیارات إضافیة للناخبین لتسلیم بطاقات  االقتراع في الموقع. جرى تحدید مواقع صنا

االقتراع من خالل العمل بالتزامن مع اختیارات موقع مركز التصویت. باإلضافة إلى ذلك، أُجري بحث على مواقع المدن  
كز التسوق بالتجزئة المعروفة  المحتملة والمكتبات وغیرھا من المواقع المتاحة للجمھور. عالوة على ذلك، ُحددت مرا

والممتلكات الخاصة بصفتھا مواقع محتملة.  تخضع جمیع مواقع صنادیق االقتراع المحتملة لمزید من المراجعة. یشبھ األمر 
 عملیة التعیین في مركز التصویت، حیث یجرى إعطاء األولویة للمدن والمناطق األكثر احتیاًجا لصنادیق االقتراع.
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قع محتمل لتقییم الموقع لتحدید مدى مالءمتھ وسھولة الوصول إلیھ. بمجرد مراجعة الموقع بالكامل، ستُتخذ  سیخضع كل مو
قرارات نھائیة بشأن الموقع المحتمل ألي مكان. سیتطلب ذلك العمل مع مستأجر الموقع أو شركة إدارة العقارات أو مالك  

 العقار أو جمیعھم للحصول على الموافقة. 

 یق االقتراع المحتملة مع أیام وساعات العمل قائمة بصناد
§4005(a)(10)(l)(vi)(IV), §4005(a)(10)(l)(vi)(VII) 

یعمل مكتب أمین التسجیل حالیًا على عملیة تحدید مواقع صنادیق االقتراع المحتملة وإجراء تقییمات الموقع واستبیانات 
إمكانیة الوصول. حیث سیجرى اختیار مواقع صنادیق االقتراع بالتنسیق مع تعقیبات الجمھور والمتطلبات التي یقتضیھا  

صنادیق االقتراع المختارة في كتیب معلومات الناخب وستكون متاحة على الموقع  القانون. ستُدرج القائمة النھائیة لمواقع
 . sdvote.comاإللكتروني الخاص بأمین التسجیل، 

ى األقل یمكن الوصول إلیھ متاًحا  ستُفتح جمیع مواقع صنادیق االقتراع خالل ساعات العمل العادیة مع وجود صندوق واحد عل
 مساًء. 8:00أیام في األسبوع. ستُغلق جمیع مواقع صنادیق االقتراع یوم االنتخابات في الساعة   7ساعة، مدة  24على مدار 

في مالحق جدول مواقع صنادیق االقتراع في وقت الكتابة والنشر. سینشر مسجل مكتب الناخبین قائمة   16راجع الصفحة 
 . sdvote.comبمواقع صنادیق االقتراع على 

  

https://www.sdvote.com/content/rov/en.html
https://www.sdvote.com/content/rov/en.html
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 خریطة المناطق المقترحة لمواقع صنادیق االقتراع
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 ومنھجیة تحدید مراكز االقتراع وصنادیق االقتراع أدوات 
أداة تحدید الموقع الخاصة  للمساعدة في اختیار المواقع لمراكز التصویت ومواقع صنادیق االقتراع، یستخدم مكتب أمین التسجیل 

ظام المعلومات الجغرافیة للمقاطعة للمساعدة في تحدید المواقع المثلى لمراكز التصویت المحتملة  وتقنیة ن بمركز الدیمقراطیة
ومواقع صنادیق االقتراع. یتحقق ذلك من خالل تصور البیانات الدیموغرافیة وبیانات الناخبین، وأماكن االقتراع، ومعلومات  

 مجتمع.الطرد، وبیانات التعداد، ومعلومات الدوائر على مستوى ال

باستخدام شبكة أداة تحدید الموقع، المكونة من خالیا تمتد لنصف میل تغطي المقاطعة بأكملھا، ُحددت "المناطق المناسبة"  
وقورنت بأماكن االقتراع المؤرشفة ومواقع التصویت والعقارات العامة والمرافق الجدیدة. أُجریت تقییمات االستبیان لتحدید ما  

ي بالحد األدنى من المعاییر المطلوبة وعناصر اختیار الموقع األخرى لمركز التصویب أو موقع صندوق إذا كانت المواقع ستف
 إیداع االقتراع.

لمزید من المساعدة في العملیة، ُدمجت بیانات مركز الدیمقراطیة الشاملة مع مراكز التصویت المحتملة ومواقع صنادیق  
راع المؤرشفة ومواقع التصویت والبنیة التحتیة العامة والمواقع المجتمعیة. یتیح ذلك إیداع االقتراع استناًدا إلى أماكن االقت

 استكشاف البیانات الحالیة واقتراح مواقع جدیدة وتتبع التقدم المحرز في عملیة اختیار الموقع التخاذ قرارات مستنیرة. 

 المنھجیة 
الدیمقراطیة وعناصر اختیار الموقع وتقنیة نظام المعلومات الجغرافیة، سیحدد  باستخدام أداة تحدید الموقع الخاصة بمركز 

مسجل الناخبین في سان دییغو المواقع لجمیع "المناطق المناسبة" في المقاطعة الستضافة مراكز التصویت ومواقع صنادیق  
 االقتراع.

 نموذج اقتراح اختیار الموقع على الموقع اإللكتروني
جرى بھا اختیار مواقع مراكز التصویت وصنادیق االقتراع للتقییم وھي التعقیبات العامة، التي یجرى  ثمة طریقة أخرى یُ 

نوانھا وسبب اقتراح یتیح ذلك للجمھور تقدیم اسم المنشأة وع .sdvote.comتلقیھا من خالل نموذج اقتراح الموقع على 
 الموقع. یواصل مكتب أمین التسجیل متابعة التعقیبات المتعلقة بمراكز التصویت ومواقع صنادیق االقتراع.

  

https://ca.cidsitingtool.org/county.html?county=073
https://ca.cidsitingtool.org/county.html?county=073
https://www.sdvote.com/content/rov/en/VotersChoiceAct.html
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 ذوي االحتیاجات الخاصةالخدمات المقدمة للناخبین 
§4005(a)(10)(l)(vi)(X) 

طوال فترة االنتقال إلى نموذج مركز  ذوي االحتیاجات الخاصةیلتزم مسجل الناخبین في مقاطعة سان دییغو بدعم الناخبین 
ویحدثھا من خالل عملیة   ذوي االحتیاجات الخاصةالتصویت. سیزید مكتب أمین التسجیل من الخدمات المقدمة للناخبین 

 تمعیة وباستخدام مسح شامل محدث لسھولة الوصول.تعاونیة من مدخالت اللجنة االستشاریة والمج

 من خالل:  ذوي االحتیاجات الخاصةیدعم مكتب أمین التسجیل الناخبین 

 التأكد من استیفاء جمیع مراكز التصویت لمتطلبات سھولة الوصول •
 الوصول استخدام أجھزة وضع العالمات على بطاقات االقتراع مع التقنیة الحالیة الداعمة لسھولة  •
 توفیر القدرة على اإلدالء بأصواتھم باستقاللیة عن المنزل من خالل نظام التصویت المتاح عن بُعد بالبرید للمقاطعة •
 توفیر نسخ صوتیة من مواد التصویت  •

 استبیان محدث إلمكانیة الوصول 
§4005(a)(4)(C) 

الوصول لوزیر الخارجیة، وأضیفت متطلبات إضافیة  لالمتثال لمتطلبات إمكانیة الوصول، روجعت القائمة المرجعیة إلمكانیة
إلى مسح مكان االقتراع الخاص بمسجل الناخبین لصیاغة استبیان مركز تصویت مسجل مقاطعة سان دییغو. تركز النسخة 

قوف  المحدثة على فحص أكثر تعمقًا لمسارات االنتقال من وسائل النقل العام، والبحث عن مواقع بھا أقصى عدد من أماكن و
 السیارات التي یمكن الوصول إلیھا، وأسئلة إضافیة للتمییز بین أنواع منحدرات الرصیف. 

روجع االستبیان السابق أیًضا للتأكد من أن جمیع األسئلة في االستبیان الحالي تتبع القائمة المرجعیة إلمكانیة الوصول لوزیر  
الناخبین. ُحدث أیًضا تنسیق استبیان مركز التصویت من اإلصدارات الورقیة  الخارجیة والمتطلبات الواردة في قانون اختیار 

 السابقة واإلصدارات اإللكترونیة القدیمة إلى برنامج قائم على التطبیق یمكن استخدامھ على جھاز إلكتروني محمول. 

علیمات  مدرجة في كتیب معلومات الناخبین وت ذوي االحتیاجات الخاصة معلومات عن خدمات الناخبین 
 التصویت بالبرید 

§4005(a)(8)(B)(i)(IV) 
 

المساعدة، ورقم الخط الساخن   ذوي االحتیاجات الخاصةسیتضمن كتیب معلومات الناخب معلومات بشأن كیفیة طلب الناخبین 
ة عامة.  في كالیفورنیا، وكیفیة االتصال بمكتب تسجیل الناخبین ألیة أسئل ذوي االحتیاجات الخاصةللتصویت الخاص بحقوق 

باإلضافة إلى ذلك، سیحدد الكتیب إذا كان الناخب غیر قادر على التأشیر على ورقة االقتراع، یمكنھ إحضار ما یصل إلى  
شخصین للمساعدة في التصویت. سیتضمن الكتیب أیًضا بطاقة بریدیة بھا طوابع برید مدفوعة مسبقًا للناخبین لطلب نظام 

 للمقاطعة.التصویت المتاح عن بُعد بالبرید 

 ستُعِلم تعلیمات االقتراع بالبرید الناخبین بتوافر طلب المواد االنتخابیة بتنسیق یسھل الوصول إلیھ. 
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 نشر المعلومات التي یمكن الوصول إلیھا على الموقع اإللكتروني 
§4005(a)(10)(l)(i)(IV), §4005(a)(8)(B)(ii) 

الناخبین معلومات لجمیع الناخبین بتنسیق یسھل الوصول إلیھ. جرى إیالء اھتمام یوفر الموقع اإللكتروني الخاص بمسجل 
 خاص لتصمیم الموقع اإللكتروني من أجل تسھیل االتساق مع برامج قراءة الشاشة والتنقل السھل. 

یعات قانون اختیار  یزود الموقع اإللكتروني الناخبین بالمعلومات المتعلقة بالعملیة االنتخابیة، والتسجیل للتصویت، وتشر
للتصویت المیسور  الناخبین، وخطة إدارة االنتخابات. عالوة على ذلك، یحتوي الموقع على صفحة إلكترونیة مخصصة 

)sdvote.com(  :وستوفر معلومات عن الخدمات المتاحة للناخبین ذوي اإلعاقة، بما في ذلك 

 إمكانیة الوصول إلى مركز التصویت وصنادیق االقتراع  •
 وصف وتعلیمات جھاز التأشیر على بطاقات االقتراع •
 موارد للناخبین ذوي اإلعاقة  •
 طلب نظام التصویت المتاح عن بُعد بالبرید  •

اإللكتروني معلومات عن أنواع الخدمات المتاحة للناخبین ذوي اإلعاقة، والخدمات التي یمكن الوصول إلیھا سیتضمن الموقع 
في مراكز التصویت، وأكثر من ذلك. وسیتضمن أیًضا قائمة بمراكز التصویت وصنادیق االقتراع بتنسیق یسھل الوصول 

 إلیھ. 

االقتراع بالبرید، أو نظام التصویت المتاح عن  أن یطلب  ذوي االحتیاجات الخاصةكیف یمكن للناخب من 
 بُعد بالبرید، أو بطاقة االقتراع البدیلة 

§4005(a)(5), §4005(a)(10)(l)(ii) 

أن یطلب االقتراع بالبرید، أو نظام التصویت  ذوي االحتیاجات الخاصة ، یمكن للشخص مع االنتقال إلى مراكز التصویت
أو عبر الھاتف، كتابیًا أو المتاح عن بُعد بالبرید، أو بطاقة االقتراع البدیلة عبر الموقع اإللكتروني، أو البرید اإللكتروني، 

ن خالل البطاقة  شخصیًا في مكتب أمین التسجیل. یجوز للناخب أیًضا أن یطلب نظام التصویت المتاح عن بُعد بالبرید م
. باإلضافة إلى ھذه الخیارات، سیتمكن الناخبون أیًضا المدرجة في كتیب معلومات الناخبالبریدیة المدفوعة األجر والمدرجة 

 .التصویت شخصیًا في أي مركز تصویتو من طلب بطاقة اقتراع بدیلة 

  

https://www.sdvote.com/content/rov/en/outreach/accessible_voting.html
https://www.sdvote.com/content/rov/en/outreach/accessible_voting.html
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 التصویت الُمتاح عن بُعد بالبرید 
§4005(a)(8)(B)(i)(IV) 

المسجلون في مقاطعة سان دییغو بطاقة اقتراع قابلة للتنزیل عن طریق االتصال   ذوي االحتیاجات الخاصة قد یطلب الناخبون 
ذوي  بنظام التصویت الُمتاح عن بُعد بالبرید الخاص بأمین التسجیل. یوفر التصویت الُمتاح عن بُعد بالبرید للناخبین 

صول إلى االقتراع بالبرید إلكترونیًا. یمكن تنزیل بطاقة االقتراع على كمبیوتر القدرة على طلب الو االحتیاجات الخاصة
الناخب، وتأشیرھا باستخدام التكنولوجیا المساعدة الخاصة بالناخب، ثم طباعتھا. یجرى توفیر التعلیمات في نظام التصویت  

 الُمتاح عن بُعد بالبرید.

طاقات اقتراع التصویت الُمتاح عن بُعد بالبرید داخل ظرف اإلعادة وغلقھ  كما ھو الحال مع أي اقتراع بالبرید، یجب وضع ب
 كما ھو موضح في تعلیمات النظام، وتوقیعھ وإعادتھ بالبرید أو تسلیمھ في أي مركز تصویت أو موقع صندوق اقتراع رسمي.

 ي أو بالبرید إلى كل ناخب.تتوافر تعلیمات اإلعادة أیًضا في كتیب معلومات الناخب المرسل إلى البرید اإللكترون

 نوع وعدد أجھزة االقتراع المتاحة 
§4005(a)(2)(B), §4005(a)(4)(D), §4005(a)(10)(l)(vi)(X) 

ستُجھز مراكز التصویت في مقاطعة سان دییغو بما ال یقل عن ثمانیة أجھزة اقتراع متاحة بالكامل، وقد تزید عدد األجھزة  
 احتیاجات الناخب.اعتماًدا على حجم غرفة االقتراع و

یمكن للناخب التأشیر على ورقة اقتراعھ باستخدام شاشة اللمس أو جھاز اللمس الصوتي أو التكنولوجیا المساعدة الخاصة بھ.  
توفر أجھزة االقتراع للناخبین ذوي اإلعاقة تجربة تصویت مستقلة. ستُرتب أجھزة االقتراع من أجل إتاحة الفرصة لجمیع 

 بأصواتھم بخصوصیة واستقاللیة.الناخبین لإلدالء 

 نوع وعدد التعدیالت المنطقیة في مراكز االقتراع 
§4005(a)(6)(D), §4005(a)(10)(l)(vi)(X) 

ھناك أنواع متعددة من التعدیالت المنطقیة التي ستجرى بداخل مراكز التصویت. سیكون التسجیل اإللكتروني، والحد األدنى  
 . ذوي االحتیاجات الخاصةمن المعاییر لثمانیة أجھزة اقتراع متاحة، والتعدیالت المادیة مطبقة من أجل توفیر الدعم للناخبین 

ستتوافر الكراسي في محطات تسجیل الوصول وفي وحدات التصویت المتاحة عند الطلب.  ستتوافر المكبرات عند الطلب، و
إذا احتاج الناخب إلى مساعدة إضافیة، فسیكون موظفو مركز التصویت متاحین لمساعدة الناخب باعتبارھم دلیًال مرئیًا من 

 خالل غرفة التصویت، أو لقراءة أي معلومات قد ال یتمكنون من رؤیتھا. 

افة إلى التعدیالت عند الطلب، سیجرى استبیان لكل مركز تصویت بشأن إمكانیة الوصول إلیھ. إذا لزم األمر، یمكن باإلض
تزوید المرافق بمنحدر قصیر االرتفاع من أجل دخول الحجرات، ومخاریط لتحدید المخاطر، وحصائر لتغطیة المنزلقات 

 قتراع مفتوحة لسھولة الوصول إلیھا. الخطرة. سیُطلب من معظم المرافق ترك أبواب حجر اال

سیكون لكل مركز تصویت الفتات تحمل رقم ھاتف یمكن للناخب االتصال بھ لطلب التصویت أمام مركز التصویت دون 
 الدخول إلیھ. 
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 خط ھاتف مجاني للناخبین 
§4005(a)(10)(l)(vii) 

میزات إمكانیة الوصول من أجل طرح األسئلة وتلقي  سیُزود الجمھور برقم ھاتف مجاني للناخبین من أجل توجیھھم إلى 
المعلومات المتعلقة بالتصویت واالنتخابات. سیُنشر الرقم الساخن المجاني على الموقع اإللكتروني الخاص بأمین تسجیل 

 ت الناخب.الناخبین وسیُذكر في وسائل التواصل اإلعالمي ومعلومات االتصال المباشرة بالناخبین بما في ذلك كتیب معلوما 

یجوز للناخبین الصم أو الذین یعانون ضعف السمع أو إعاقة في النطق استخدام خدمة كالیفورنیا لترحیل النصوص عن طریق  
الستخدام نظام الھاتف عبر ھاتف نصي أو أي جھاز آخر لالتصال بالرقم الساخن المجاني للناخبین   711االتصال بالرقم  

بین. تدعم خدمة كالیفورنیا لترحیل النصوص أوضاع االتصال التالیة: الھاتف النصي، أو  الخاص بمكتب أمین التسجیل الناخ
ترحیل الصوت، ترحیل الصوت لخطي ھاتف، ترحیل السمع، أو ترحیل الكالم إلى آخر، أو ترحیل الكالم إلى آخر بالمساعدة  

 المرئیة، أو "أسكي"، أو الصوت.

 نظام مؤتمرات الفیدیو 
 أمین التسجیل عن خیارات لتقدیم المساعدة في ترجمة لغة اإلشارة األمریكیة عند الطلب في مراكز التصویت.یبحث مكتب 
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 خدمات المساعدة اللغویة

یقدم مكتب أمین تسجیل الناخبین خدمات مساعدة لغویة شاملة للناخبین. من خالل وجود موظفین متخصصین ثنائیي اللغة، 
ثقافیًا والحفاظ على تقویم فعالیات شامل، یلتزم مكتب أمین التسجیل بتوفیر العدید من الفرص  الذین یعدون ترجمات مناسبة 

 للمجتمعات اللغویة للتعرف بشأن االنتقال إلى مراكز التصویت.

 أوراق االقتراع المرجعیة المترجمة والمساعدة اللغویة 
 §13400 

ین على مكتب أمین التسجیل تقدیم أوراق اقتراع مرجعیة مترجمة في  ، یتع14201وفقًا لقانون انتخابات كالیفورنیا مادة رقم 
 الدوائر المستھدفة والمعلومات التي تشیر إلى توفر بطاقات االقتراع المرجعیة المترجمة في الدوائر المستھدفة. 

والموقع  تُدرج خدمات المساعدة اللغویة في كتیبات معلومات الناخبین أو تعلیمات االقتراع بالبرید  
 اإللكتروني 

§4005(a)(8)(B) 

سیُخَطر الناخبون بقدرتھم على طلب مواد انتخابیة مترجمة وخدمات المساعدة اللغویة في كتیب معلومات الناخب وتعلیمات  
 االقتراع بالبرید.

عالوة على ذلك، سیوفر الموقع اإللكتروني قائمة كاملة بخدمات المساعدة اللغویة. حالیًا، یستخدم مكتب أمین التسجیل  
المساعدة اللغویة بموجب نموذج مكان االقتراع.   من أجل تقدیم معلومات عن خدمات )sdvote.comالمساعدة اللغویة (

 ستُحدَّث الصفحة اإللكترونیة ھذه لتعكس خدمات المساعدة اللغویة المتاحة ضمن نموذج مركز التصویت.

 موظفو مركز التصویت ثنائیو اللغة واللغات المدعومة 
§4005(a)(10)(l)(vi)(IX) 

ة في الدائرة أو الدوائر المجاورة لھا، التي تلبي متطلبات اللغة بموجب  سیحدد مكتب أمین التسجیل مراكز التصویت الموجود
قانون حقوق التصویت الفیدرالي للحصول على المساعدة اللغویة الشخصیة. باإلضافة إلى ذلك، سیطلب مكتب أمین التسجیل 

قًا للقسم الفرعي (ج) من المادتین آراء الجمھور بشأن مراكز التصویت التي یجب أن یعمل بھا أفراد یجیدون لغات معینة، وف
من قانون حقوق التصویت الفیدرالي. سیُبذل كل جھد ممكن لتوظیف وتعیین موظفي مركز تصویت   203و 12303رقما 

 ثنائي اللغة في مراكز التصویت ھذه.

ات بدیلة لتلقي المساعدة  في مراكز التصویت التي ُحددت على أنھا تلبي متطلبات المساعدة اللغویة، سیظل لدى الناخبین خیار
 اللغویة الفعالة، مثل: المواد المكتوبة المترجمة، أو المساعدة عبر مكالمة ھاتفیة. 

  

https://www.sdvote.com/content/rov/en/outreach/language_assistance.html
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 الرقم الساخن المجاني ومركز اتصال الناخبین 
§4005(a)(10)(l)(vii), §4005(a)(10)(l)(i)(I) 

التي تسبق یوم االنتخابات، یدیر مكتب أمین التسجیل مركز اتصال مزود بموظفین ثنائیي اللغة، ویستخدم خدمة   الفترةفي 
استدعاء المترجم الشفوي لمساعدة الناخبین (فیما یخص اللغة) فیما یتعلق باألسئلة قبل االنتخابات وفي أثنائھا وبعدھا. رقم  

 وقد جرى تفعیلھ. )،800( 696 0136مركز االتصال المجاني ھو 

سیُنشر أیًضا الرقم الساخن المجاني على الموقع اإللكتروني لمكتب أمین التسجیل، وإعالنات الخدمة العامة، والمواد   
التسویقیة، وسیُذكر في التوعیة اإلعالمیة ومعلومات االتصال المباشر بالناخبین، بما في ذلك كتیب معلومات الناخب. یوجد 

 دمة الجمھور، بما في ذلك المجتمعات اللغویة.رقم مجاني واحد لخ 
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 تقنیة التصویت 

 قائمة الناخبین اإللكترونیة (دفاتر االقتراع اإللكترونیة)  
تحل دفاتر االقتراع اإللكترونیة محل القوائم الورقیة وتوفر آلیة من أجل ضمان معالجة فعالة وآمنة للناخبین الذین یحق لھم  

اقتراع. تحتوي دفاتر االقتراع اإللكترونیة ھذه على قائمة إلكترونیة بالناخبین المسجلین (قائمة  التصویت في أي مركز 
الناخبین) التي تُستخدم في مراكز االقتراع. قائمة الناخبین ھي القائمة الرسمیة لجمیع الناخبین المسجلین الذین یحق لھم  

دفاتر االقتراع اإللكترونیة للتحقق من بیانات تسجیل الناخبین، بما  التصویت من أجل التصویت في االنتخابات. یمكن استخدام 
في ذلك االسم والعنوان وتاریخ المیالد واللغة المفضلة وتفضیالت األحزاب والدائرة االنتخابیة وحالة التصویت بالبرید. ومع  

الضمان االجتماعي. حیث إنھا توفر بحثًا  ذلك، ال تخزن دفاتر االقتراع اإللكترونیة رقم رخصة القیادة أو أي إشارة إلى رقم 
 أفضل ومعلومات أكثر حداثة عن حالة الناخب من القائمة الورقیة، مما یخلق تجربة تصویت أفضل للناخبین. 

تتبادل دفاتر االقتراع اإللكترونیة تحدیثات حالة الناخبین مع نظام تسجیل الناخبین بطریقة محمیة ومشفرة، مما یمّكن  
الموظفین في مركز التصویت من التحقق بشكل أفضل من استحقاق الناخب لتلقي االقتراع ومنع التصویت المزدوج. یقوم  

" ھو قاعدة بیانات  VoteCal".  إن نظام " VoteCalنظام التسجیل بمشاركة ھذه المعلومات من خالل اتصالھ بنظام " 
فاعل وتتبادل المعلومات مع قاعدة بیانات تسجیل المقاطعة وأنظمة تسجیل الناخبین المركزیة على مستوى الوالیة التي تت

 الوالیة األخرى، مثل: إدارة السجون وإعادة التأھیل، وإدارة الصحة العامة وإدارة المركبات المحركة.

 نظام التصویت 
الل عملیة االختبار،  یتبع أمین تسجیل الناخبین متطلبات سلسلة المسؤولیات الصارمة لبرامج نظام التصویت وأجھزتھ خ

والتصدیق، والتشغیل. خضع نظام التصویت في مقاطعة سان دییغو الختبارات تشغیلیة وأمنیة صارمة أجراھا مكتب وزیر 
الخارجیة ومختبر اختبار نظام تصویت معتمد من أجل ضمان امتثال النظام لقوانین كالیفورنیا والقوانین الفیدرالیة، بما في  

صویت كالیفورنیا، وھي األكثر صرامة في الدولة، بصفتھ جزًءا من عملیة التصدیق. تُستخدم برامج نظام ذلك معاییر نظام ت
 التصویت المعتمد للمقاطعة وأجھزتھ في بیئة تخضع فیھا سلسلة المسؤولیات وسالمة البرامج لرقابة صارمة. 

أُدِمج األمان في كل جانب من جوانب تقنیة التصویت في المقاطعة.  أجرت ھیئة اختبار مستقلة تابعة لطرف ثالث مراجعة   
شفرة المصدر وتقییمھا، واختبار اختراق أمان األجھزة والبرامج، واالختبار التشغیلي للتحقق من أداء النظام وتشغیلیھ في ظل  

صفتھ جزًءا من عملیة التصدیق على تقنیة التصویت الصارمة.  أُجري ذلك من أجل تحدید  الظروف العادیة وغیر العادیة، ب 
أي نقاط ضعف في الشفرة، حیث یتطلب من موردي نظام التصویت حلھا أو التخفیف من حدتھا قبل الحصول على التصدیق 

 من أجل منع أي مشكالت تتعلق بانتخابات المقاطعة باألساس. 

مسؤولیات الصارمة لمكتب أمین التسجیل، بما في ذلك متطلبات شؤون العاملین، تحمي شفرة المصدر  إن متطلبات سلسلة ال
 من االنتھاكات، وتؤسس مراجعات وتدقیقات ما بعد مرحلة االنتخابات االمتثال بین بطاقات االقتراع ونظام التصویت. 

ا یعني أن مكتب أمین التسجیل لدیھ مسار اقتراع ورقي  باإلضافة إلى ذلك، یعتمد نظام التصویت في المقاطعة على الورق، مم
 لكل صوت یجرى اإلدالء بھ. 
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 جھاز االقتراع  
سیحتوي كل مركز تصویت على ما ال یقل عن ثمانیة أجھزة اقتراع تعمل باللمس، وستطبع بطاقة اقتراع رسمیة مع خیارات 

 رسمي لتُحتسب في مكتب أمین التسجیل.الناخب التي یمكنھ مراجعتھا قبل وضعھا في صندوق االقتراع ال 

سیدلي الناخبون الذین یزورون ھذه المواقع بأصواتھم شخصیًا بوضع عالمة على أوراق اقتراعھم باستخدام الجھاز. ال یُخزن  
 ھذا الجھاز أو یجدول أو یعد أي أصوات وال یخزن أي معلومات للناخبین.

راع. حیث یضع الناخب عالمة على اختیاره على الشاشة. بعد ذلك، سیطبع ثمة سبب وراء تسمیة ھذه األجھزة بأجھزة االقت
الناخب ورقة اقتراعھ الرسمیة التي تحتوي على اختیاراتھ من خالل الطابعة المقترنة بالجھاز. ھذا االقتراع الورقي الرسمي  

 ن. ھو ما یُوضع بداخل صندوق االقتراع الرسمي لكي یُجدول في مكتب أمین تسجیل الناخبی

. باإلضافة إلى اللغة اإلنجلیزیة، یمكن ذوي االحتیاجات الخاصةإن أجھزة االقتراع متوافقة تماًما مع قانون األمریكیین 
للناخبین اختیار بطاقة اقتراع مترجمة بإحدى اللغات الفیدرالیة األربعة المشمولة في المقاطعة، أال وھي: اإلسبانیة والفلبینیة 

 والفیتنامیة والصینیة.

سیبدأ موظفو مركز التصویت جلسة الناخب عن طریق تنشیط الجھاز. ثم یختار الناخبون اللغة ویأشرون على اختیارھم من  
خالل لمس الشاشة بجوار خیارات التصویت. یمكن للناخبین مراجعة اختیاراتھم وإجراء التصحیحات إذا لزم األمر على  

طباعة بطاقة االقتراع" لطباعة بطاقة االقتراع الرسمیة. بعد مراجعة اختیاراتھم، یمكن للناخبین وضع الشاشة، ثم النقر على " 
أوراق اقتراعھم في حافظة السریة أو الظرف الذي قدمھ لھم موظفو مركز االقتراع، ویمكنھم وضعھا في صندوق االقتراع أو 

 قتراع باإلنابة عنھم.إعطاؤھا لموظفي مركز التصویت من أجل وضعھا في صندوق اال

 . sdvote.comستتوافر مقاطع الفیدیو التعلیمیة على  

  

https://www.sdvote.com/content/rov/en.html
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 تأمین التصویت 

علقة  یتَّبع مكتب أمین التسجیل بصرامة اإلجراءات األمنیة من أجل حمایة نزاھة انتخاباتنا من خالل االھتمام بالمسائل المت
فریدة   ستكونتقع  قد بنزاھة االقتراع وأنظمة تسجیل الناخبین. وعلى الرغم من أن التھدیدات تتغیر باستمرار والحوادث التي

 من نوعھا، إال أن ھناك أفضل الممارسات والبروتوكوالت الصارمة المعمول بھا لالستعداد للتصدي ألي تھدیدات وحوادث.

عالوة على ذلك، یواصل مكتب أمین التسجیل تحسین أنظمتنا الحالیة من خالل ممارسات إدارة دورة حیاة األجھزة والبرامج.  
 ألمن المادي والسیبراني مع توفیر التدریب للموظفین.نفذ مكتب أمین التسجیل ضوابط ا

وتوجد ضوابط وصول صارمة مفعلة من شأنھا أن تؤمن الحجرة التي یوجد بھا نظام التصویت. تحتوي كل حجرة في مكتب   
 فیة. أمین التسجیل على كامیرات مثبتة في السقف موجھة إلى مناطق الدخول والخروج من أجل توفیر احتیاطات أمنیة إضا

 خطط األمن والطوارئ لضمان منع االنقطاع 
§4005(a)(10)(l)(vi)(VIII)(ia) 

یتبع مكتب أمین التسجیل نھًجا متعدد الجوانب من أجل ضمان منع انقطاع العملیات االنتخابیة من خالل الشراكات والضوابط  
 الداخلیة واإلجراءات. 

 شراكات الدولة والفیدرالیة والمحلیة
أمین التسجیل عالقة مع مكتب كبیر موظفي تكنولوجیا المعلومات بمقاطعة سان دییغو، والمتعھد الخارجي  أسس مكتب 

الذي یدیر شبكة تكنولوجیا المعلومات في المقاطعة. باإلضافة إلى ذلك، ثمة عالقة مباشرة بین  –لتكنولوجیا المعلومات الحالي 
رنیا ووزارة األمن الوطني ومكتب التحقیقات الفیدرالي ولجنة المساعدة  مكتب أمین التسجیل أیًضا مع وزیر خارجیة كالیفو

 االنتخابیة.

ھناك تعاون متزاید فیما یتعلق بالدورات االنتخابیة قبل االنتخابات وبعدھا. یعمل مكتب أمین التسجیل على تعزیز الوعي  
وجیا المعلومات في المقاطعة، والمتعھد الخارجي  األمني والتواصل، بما في ذلك االجتماعات المنتظمة مع كبیر موظفي تكنول

 لتكنولوجیا المعلومات، والمأمور، ووزارة األمن الوطني، ومكتب التحقیقات الفیدرالي. 

 الضوابط الداخلیة 
من منظور تقني، یتضمن مكتب أمین التسجیل نھًجا متعدد الطبقات من أجل ضمان بقاء البیانات مشفرة ومؤمنة في جمیع  

یُعد األمان المادي أیًضا أحد االعتبارات عند اختیار أحد المواقع الستضافة مركز التصویت. سیجرى اختیار  األوقات.
 المرافق التي توفر األمن المادي الكافي فحسب. 

ترونیة تتیح إدارة األجھزة المحمولة التحكم الكامل في تأمین السیاسات المتعلقة بأجھزة الحاسب اللوحیة لدفاتر االقتراع اإللك
وتنفیذھا. تتیح إدارة األجھزة المحمولة القدرة على مسح الجھاز عن بُعد، واستخدام إنفاذ كلمة المرور، وتمكین تحدیثات  

 البرامج حسب الحاجة. 

سیكون لكل مركز تصویت ھاتف ذكي لإلخطار في حالة الطوارئ. سیتلقى موظفو مركز التصویت أیًضا تدریبًا وإرشادات 
رجعي بشأن اإلجراءات التي یجب اتباعھا في حالة حدوث حالة طوارئ. ستحتوي معدات التصویت على بطاریة  في دلیلھم الم

 احتیاطیة في حالة انقطاع الطاقة. 
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 اإلجراءات والنُھج والمعاییر 
العملیات تُستخدم إجراءات سلسلة المسؤولیات بصفتھا عنصر تحكم إداري، بصفتھ جزًءا من اإلستراتیجیة الشاملة لتأمین 

 االنتخابیة. تضمن إجراءات سلسلة المسؤولیات وجود التتبع المادي لمعدات نظام التصویت.

ع في االنتخابات. توضع أجھزة االقتراع في حاویات نقل مختومة  ن مكونات نظام التصویت في مكان آمن حتى تُوزَّ تُؤّمِ
د الھویة بموجات الرادیو عند نشرھا وإعادتھا إلى مكتب رقمیًا. یجرى تتبع جمیع معدات التصویت باستخدام ملصقات تحدی

 أمین التسجیل.

یوقع العاملون في االنتخابات على وثائق سلسلة المسؤولیات، والمعروفة باسم سجالت التحقق من األخـتام، لمعدات التصویت 
من األختام األمنیة دوریًا واإلبالغ  في مواقع التوزیع. سیُطلب من العاملین في االنتخابات وموظفي مركز التصویت التحقق 

د معدات التصویت وتوضع في مكان آمن.   عن أي أختام مكسورة أو نشاط مشبوه. عالوة على ذلك، ستُجرَّ

 خطط األمن والطوارئ لضمان استمرار االنتخابات في حالة االنقطاع 
§4005(a)(10)(l)(vi)(VIII)(ib) 

الستمراریة العملیات المعمول بھا من أجل التخفیف من االنقطاعات في عملیة االنتخابات أو یمتلك مكتب أمین التسجیل خطة  
منعھا، ومع ذلك، من األھمیة بمكان أن تكون مستعًدا لالستجابة إلى االحتمال الحقیقي لوقوع حادث أو انقطاع. یوضح ھذا  

 ي حالة حدوث انقطاع.القسم الخطوات المتخذة لالستعداد لمواصلة العملیات االنتخابیة ف

 استجابة مركز التصویت خالل فترة االقتراع 
سیكون موظفو دعم االنتخابات، خالل فترة التصویت، موجودین في جمیع أنحاء مقاطعة سان دییغو، وعلى استعداد لالستجابة 

بون على التعامل مع ھؤالء الموظفین المیدانیین معدات وإمدادات بدیلة لالقتراع وسیُدرَّ  لدىألي حادث. حیث سیكون 
المشكالت الفنیة. عالوة على ذلك، سیكون لدي موظفي مركز التصویت معلومات االتصال في حاالت الطوارئ، بما في ذلك  

 مكتب المساعدة المخصص الذي یمكنھ حل المشكالت بسرعة، أو إمكانیة إرسال أحد أعضاء فریق الدعم في المیدان. 

باستقاللیة. إذا توقفت إحدى المعدات عن العمل، فلن یؤثر ذلك على تشغیل معدات  تعمل جمیع معدات مركز التصویت
 التصویت األخرى.
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 استمراریة خطة العملیات
یمتلك مكتب أمین التسجیل خطة متعمقة یمكن استخدامھا في حالة وقوع حادث لألمن السیبراني أو انقطاع الخدمة. توفر ھذه  

 لتحدید الحادث، ومعالجتھ، والتعافي منھ.الخطة طریقة منھجیة 

تُحدد الوظائف األساسیة وتبعیات تكنولوجیا المعلومات المرتبطة بھا من أجل ضمان استمرار عملیات االنتخابات في حالة  
ن المنظمة من تحمل فقدان جزء من القدرات  التشغیلیة حدوث انقطاع. حیث یوفر إطاًرا لتحدید العملیات التجاریة المھمة ویُمّكِ

 أو كلھا.

جرى تحدید تفویضات السلطة من أجل تجنب المعلومات الخاطئة وإدارة نشر المعلومات للناخبین، والموظفین، ووسائل  
 اإلعالم في أثناء االنقطاع، وكذلك تحدیدات السیاسات واتخاذ القرارات للمجاالت الوظیفیة لإلدارة حسب االقتضاء.

 النُھج والمعاییر 
§4005(a)(10)(l)(iv) 

إن الغرض من خطة االستمراریة ھو السماح باستمرار العملیات االنتخابیة في حالة وقوع كارثة أو حادث أو انقطاع الخدمة.  
من خالل تحدید إجراءات الوظائف األساسیة والعملیات والمراسالت والمرافق البدیلة یمكن التخفیف من معظم االنقطاعات  

 ات االنتخابات. التي یمكن توقعھا في عملی

 الوظائف األساسیة
تحدد خطة االستمراریة جمیع الوظائف األساسیة المطلوبة إلجراء االنتخابات. تُحلل كل من ھذه الوظائف األساسیة، وتُحدد  

 ة.التبعیات الفنیة لكل منھا. لكل من التبعیات الفنیة، تُحدد استراتیجیة استرداد، بما في ذلك استعادة البیانات المطلوب

 المراسالت 
تتناول خطة االستمراریة أیًضا طرق االتصال، وكیف یمكن أن یستمر االتصال في أثناء االنقطاع. یتضمن ذلك أوضاًعا بدیلة  
لالتصال في حالة فشل النظام األساسي. تُعین المسؤولیات لنشر المعلومات، وأصحاب المصلحة الرئیسین الذین سیُطلب منھم  

حالة حدوث انقطاع. تحدد العملیة التي تنقطع مع من یجب إجراء االتصال. على سبیل المثال، ستتطلب التواصل معھم في 
بعض االنقطاعات التواصل مع موظفي مركز التصویت فقط، بینما قد تتطلب االنقطاعات األخرى التواصل مع وسائل 

 اإلعالم وعامة الناس. 
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 المرافق البدیلة 
الة الكوارث المحلیة، مثل الحرائق والفیضانات أو المواقف األخرى التي ال تسمح للناخبین  ُخصصت المرافق البدیلة في ح
 بالوصول إلى منشآتنا الرئیسة.

فیما یتعلق بمراكز التصویت المتضررة من كارثة أو انقطاع التیار الكھربائي، یمكن نقل أنشطة التصویت إلى جزء آخر من  
ب االقتراع اإللكترونیة على بطاریة احتیاطیة ویمكن نقلھا إلى الخارج لالستخدام المؤقت  المنشأة. تحتوي أجھزة االقتراع وكت

بسبب فقدان الوصول إلى األماكن الداخلیة على المدى القصیر. إذا تعذر استمرار أنشطة التصویت، حینھا سیجرى االتصال 
ي یتجھون إلیھ.  ستوضع الالفتات في أي مواقع  بالمواقع القریبة وسیجرى تزوید الناخبین بإرشادات بخصوص المكان الذ

 متأثرة وستُنشر المعلومات المتعلقة بتغییر الموقع من خالل وسائل اإلعالم المحلیة. 

  



 75من  30صفحة   -مسودة خطة إدارة االنتخابات 
 

 األثر المالي 

 تقدیرات المدخرات قصیرة وطویلة األجل  
§4005(a)(10)(I)(v) 

االنتخابات وفقًا لقانون اختیار الناخبین مقارنةً باالنتخابات المماثلة األخیرة  ستوضح الجداول التالیة مقارنة في تكالیف إجراء 
 بموجب مكان االقتراع التقلیدي والنماذج الشبیھة بقانون اختیار الناخبین. 
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 نظرة عامة على خطة تثقیف وتوعیة الناخبین 
§4005(a)(10)(l)(i), §4005(a)(10)(l)(i)(VI) 

تعزیز عالقاتنا یلتزم مكتب أمین التسجیل بإقامة عالقات جدیدة مع المنظمات المجتمعیة وأصحاب المصلحة، فضًال عن 
 الحالیة مع شركاء المجتمع في أثناء االنتقال إلى نموذج مركز التصویت.

سیواصل مكتب أمین التسجیل المشاركة في فعالیات التوعیة التي جرى حضورھا في السابق، باإلضافة إلى ابتكار طرق 
بین الضوء على فعالیات التوعیة التي ستنسقھا إبداعیة وأكثر فعالیة للتواصل مع الناخبین. ستسلط خطة تثقیف وتوعیة الناخ

المنظمة و/ أو تحضرھا، وتحدد استراتیجیات المراسلة التي ستزید من وجودنا في المجتمع، وتشرح بالتفصیل كیفیة 
 تخصیص الموارد تخصیًصا أكثر كفاءة من خالل تحلیل نقاط البیانات الرئیسة.

 ملخص األھداف 
 لمركز التصویتالعروض التقدیمیة المجتمعیة  •
 فعالیات المشاركة المجتمعیة  •
 شراكات مع الكلیات والجامعات  •
 شراكات مع مدارس المرحلة الثانویة  •
 من اتصالین إلى أربعة اتصاالت مباشرة مع الناخبین  •
 حملة إعالمیة قویة ومستھدفة ومتعددة اللغات •
 حضور متزاید على وسائل التواصل االجتماعي  •

 شركاء المجتمع 
§4005(a)(10)(l)(i)(III) 

یتضمن الحفاظ على برنامج التوعیة المجتمعیة بنجاح الحفاظ على الشراكات الراسخة مع المجموعات والمنظمات المجتمعیة. 
یجتمع مكتب أمین التسجیل بانتظام مع األفراد المتفانین من مختلف المنظمات عبر مقاطعة سان دییغو، بما في ذلك مجموعات 

المدنیة، ورابطات المواطنین، والمراكز العلیا، والكنائس، وموظفي المدینة، واألحزاب السیاسیة،   المناصرة، والمجموعات
 في المالحق. 54وأفراد آخرین. یُذكر شركاء المجتمع بدًءا من الصفحة 

 اللجنة االستشاریة لتسھیالت التصویت واللجان االستشاریة للتیسیر اللغوي
§4005(a)(9)(A), §4005(a)(9)(B), §4005(a)(10)(l)(i)(I) 

ُعینت اللجنة االستشاریة لتسھیالت التصویت واللجان االستشاریة للتیسیر اللغوي التابعة ألمین التسجیل من أجل التركیز على  
 ومجتمعات األقلیات اللغویة.  ذوي االحتیاجات الخاصة احتیاجات الناخبین 
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االستشاریة للتیسیر اللغوي في تقدیم المشورة والمساعدة لمكتب أمین التسجیل في تنفیذ القوانین الفیدرالیة  تتمثل مھمة اللجنة 
 وقوانین الوالیة المتعلقة بالوصول إلى العملیة االنتخابیة من قبل الناخبین ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة.

ا توصیات تحدد األنشطة والبرامج لضمان المساواة في الوصول إلى االقتراع تقدم اللجنة االستشاریة للتیسیر اللغوي أیضً 
وتحدد أولویاتھا. وتشمل مسؤولیات اللجنة توفیر الخبرة في مسائل الوصول إلى اللغة، وتقدیم توصیات تحدد األنشطة وترتب  

 أولویاتھا، والرد على أسئلة المكتب المتعلقة بدعم اللغة. 

الستشاریة لتسھیالت التصویت في تقدیم المشورة ومساعدة مكتب أمین التسجیل في تقدیم الخدمات تتمثل مھمة اللجنة ا
 للناخبین ذوي االحتیاجات الخاصة بإمكانیة الوصول واستكشاف جمیع الفرص من أجل توفیر وصول متساٍو إلى االقتراع. 

ذوي  ة والبرامج من أجل ضمان إمكان الناخبین كما تقدم اللجنة االستشاریة لتسھیالت التصویت توصیات تحدد األنشط 
من اإلدالء بأصواتھم باستقاللیة وترتب أولویاتھا. وتشمل مسؤولیات اللجنة توفیر الخبرة في المسائل  االحتیاجات الخاصة

اییر التسھیالت  المتعلقة بالتسھیالت، ودمج التسھیالت في العملیات، وتقدیم التعقیبات إلى مكتب أمین التسجیل فیما یتعلق بمع
 . ذوي االحتیاجات الخاصةوالتواصل مع الناخبین 

یمكن العثور على جداول أعمال اجتماعات اللجنة االستشاریة للتیسیر اللغوي واللجنة االستشاریة لتسھیالت التصویت وقائمة 
جتمع اللغوي وشركاء  في المالحق. سیُسرد شركاء الم  55األعضاء والمنظمات الداعمة لكل مجموعة بدًءا من الصفحة  

 في المالحق.  45مجتمع ذوي اإلعاقة بدًءا من الصفحة 

 ورش عمل توعیة الناخبین الخاصة بالمجتمعات اللغویة
§4005(a)(10)(l)(i)(VI)(ia) 

بعد النشر النھائي لـخطة إدارة االنتخابات، سیستضیف مكتب أمین التسجیل ورش عمل لتوعیة الناخبین من أجل توفیر مركز 
المطلوبة في مقاطعة سان دییغو.  تشمل اللغات  ولغات الوالیةالتصویت والمعلومات االنتخابیة لكل من اللغات الفیدرالیة 

بینیة والفیتنامیة والصینیة.  تشمل اللغات التي تغطیھا الوالیة العربیة والیابانیة والكوریة المشمولة فیدرالیًا اإلسبانیة والفل
: الوصول إلى اللغة لتوفیر وصول ھادف  A-139باإلضافة إلى ذلك، أنشأت المقاطعة سیاسة مجلس اإلدارة  والالوسیة.

األنشطة التي تقدمھا مقاطعة سان دییغو. یتم تغطیة اللغة  للمجتمع المحدود الناطق باللغة اإلنجلیزیة إلى الخدمات والبرامج و
 العربیة بموجب ھذه السیاس 

ستتضمن كل ورشة عمل معلومات عن نموذج مركز التصویت، ونظرة عامة/ عروض توضیحیة على معدات التصویت،  
علن عن المعلومات المتعلقة وخدمات المساعدة اللغویة، وخیارات تسلیم االقتراع، وطرق طلب مواد انتخابیة مترجمة. سیُ 

أیام على األقل من تاریخ بدئھا، وستُجرى مشاركتھا مع اللجنة االستشاریة للتیسیر اللغوي ومنظمات    10بورش العمل قبل 
 المجتمع اللغوي.

لعمل،  سیشترك مكتب أمین التسجیل مع اللجنة االستشاریة للتیسیر اللغوي وشركائھا في المجتمع اللغوي لتحدید عدد ورش ا
 والتواریخ، واألوقات، والمواقع، والمواد التي یجب توزیعھا لتقدیم أفضل خدمة للناخبین ذوي االحتیاجات اللغویة.
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 طرق تحدید المجتمعات اللغویة 
§4005(a)(10)(l)(i)(V) 

الناخبین. یجوز للناخبین أیًضا  یستعین مكتب أمین التسجیل بعدد الناخبین الذین یطلبون المساعدة اللغویة باستمارات تسجیل 
إخطار مكتب أمین التسجیل بتفضیالتھم اللغویة عن طریق الھاتف أو الفاكس أو البرید اإللكتروني أو عبر اإلنترنت لتحدیث  

تفضیالتھم اللغویة. ثمة مصادر مثل مكتب اإلحصاء بالوالیات المتحدة تساعد في تحدید المناطق التي قد توجد فیھا مجتمعات  
 ات كفاءة محدودة للغة اإلنجلیزیة، ومن ثم قد تحتاج إلى مساعدة لغویة.ذ

باإلضافة إلى ذلك، یتلقى مكتب أمین التسجیل مدخالت من شركاء المجتمع اللغوي بشأن التوزیع الجغرافي لمكان وجود 
 المجتمعات اللغویة في مقاطعة سان دییغو.

 ناخبینخط الرقم الساخن المجاني والمساعدة اللغویة لل
 §4005(a)(10)(l)(vii), §4005(a)(10)(l)(i)(I) 

التي تسبق یوم االنتخابات، یدیر مكتب أمین التسجیل مركز اتصال مزود بموظفین ثنائیي اللغة، ویستخدم خدمة   الفترةفي 
ي أثنائھا وبعدھا. رقم  استدعاء المترجم الشفوي لمساعدة الناخبین (فیما یخص اللغة) فیما یتعلق باألسئلة قبل االنتخابات وف

 )، وقد جرى تفعیلھ.800( 696 0136مركز االتصال المجاني ھو 

سیُنشر أیًضا الرقم الساخن المجاني على الموقع اإللكتروني لمكتب أمین التسجیل، وإعالنات الخدمة العامة، والمواد   
التسویقیة، وسیُذكر في التوعیة اإلعالمیة ومعلومات االتصال المباشر بالناخبین، بما في ذلك كتیب معلومات الناخب. ھناك 

 في ذلك المجتمعات اللغویة.رقم مجاني واحد لخدمة الجمھور، بما 

 ذوي االحتیاجات الخاصة ورشة عمل تثقیف الناخبین لمجتمع 
§4005(a)(10)(l)(i)(VI)(ib) 

وصول  إمكانیةبعد النشر النھائي لخطة إدارة االنتخابات، سیستضیف مكتب أمین التسجیل ورش عمل لتوعیة الناخبین لزیادة 
الذین من حقھم التصویت والمشاركة. ستشمل ورش العمل التثقیف فیما یتعلق بنموذج   ذوي االحتیاجات الخاصةالناخبین من 

الوصول إلى معدات التصویت،  وإمكانیةیة على معدات التصویت، مركز التصویت، ونظرة عامة/ عروض توضیح
 ومعلومات تسلیم االقتراع، وخیارات الحصول على اقتراع یمكن الوصول إلیھ بالبرید. 

  ذوي االحتیاجات الخاصةمكتب أمین التسجیل مع اللجنة االستشاریة لتسھیالت التصویت وشركائھا في مجتمع  سیشارك
ذوي  ل، والتواریخ، واألوقات، والمواقع، والمواد التي یجب توزیعھا لتقدیم أفضل خدمة للناخبین لتحدید عدد ورش العم

. تشمل االحتماالت تحضیر مواد توعیة إعالمیة وتثقیفیة عن بعض الموضوعات، مثل: التصویت الُمتاح االحتیاجات الخاصة
 في مراكز التصویت. لخاصةذوي االحتیاجات اعن بُعد بالبرید، والخدمات المتاحة للناخبین 

أیام على األقل من تاریخ بدئھا، وستجرى مشاركتھا مع اللجنة    10سیُعلن عن المعلومات المتعلقة بفعالیات ورشة العمل قبل  
 . ذوي االحتیاجات الخاصة االستشاریة لتسھیالت التصویت ومنظمات مجتمع 
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 التوعیة بشأن التصویت الُمتاح عن بُعد بالبرید 
§4005(a)(10)(l)(i)(II) 

سیضع مكتب أمین التسجیل خطة توعیة إلبالغ الناخبین بتوافر التصویت الُمتاح عن بُعد بالبرید بالشراكة مع اللجنة  
االستشاریة لتسھیالت التصویت. عالوة على ذلك، سیجرى إنشاء استراتیجیات مختلفة بناًء على الجمھور المستھدف وأفضل 

ة الوصول إلیھم. وسینفذ ذلك بصفتھ جزًءا من االستراتیجیة اإلعالمیة الشاملة األكبر إلعالم الناخبین  الممارسات بشأن كیفی
 . 2022 یونیو، حزیران 7وإشراكھم حتى االنتخابات التمھیدیة لحاكم الوالیة في 

 مدارس المرحلة الثانویة 
 برنامج طالب االقتراع العاملین  مكتب أمین التسجیل بعالقات قویة مع المدارس الثانویة من خالل یتمتع

 "Student Poll Worker Program حیث یسمح البرنامج للطالب بالمشاركة بصفتھم عاملین في االقتراع یوم ."
 االنتخابات واكتساب خبرة عملیة في العملیة الدیمقراطیة.

باإلضافة إلى ذلك، سیستفید مكتب أمین التسجیل من عالقاتھ الحالیة مع المدارس الثانویة من أجل توفیر فرص التسجیل   
 المسبق، وتدریب تسجیل الناخبین، ومعلومات عن كیفیة إجراء االنتخابات وفقًا لنموذج مركز التصویت.

 الكلیات والجامعات 
أقام مكتب أمین التسجیل عالقات مع العدید من الكلیات  حیث اطعة سان دییغو.یوجد أكثر من عشرین كلیة وجامعة في مق

والجامعات من خالل استضافة أماكن االقتراع ومواقع تسلیم االقتراع بالبرید، باإلضافة إلى دعم جھود تثقیف الناخبین 
خطیط للجھود مع الكلیات والجامعات  وتدریب تسجیل الناخبین للمنظمات الطالبیة. بدأ مكتب أمین التسجیل بالفعل في الت

 الستضافة مركز تصویت أو موقع صندوق إیداع االقتراع بالبرید في الحرم الجامعي.

 إشراك الناخبین والفعالیات المجتمعیة 
الناخبین. حیث تعد المشاركة في الفعالیات في جمیع أنحاء مقاطعة سان دییغو جزًءا ال یتجزأ من برنامج أمین التسجیل لتوعیة 

 تشمل نطاقًا متنوًعا وواسعًا، وتھدف ھذه الجھود إلى تحقیق األھداف التالیة: 
 تثقیف الناخبین بشأن االنتقال إلى نموذج مركز التصویت وخیارات التصویت  •
 توفیر المعلومات وإتاحة الفرصة لألفراد للتسجیل للتصویت •
 التواصل والسعي وراء الفرص التعاونیة •

لوجود العدید من المجموعات داخل مقاطعة سان دییغو، تتیح المشاركة في الفعالیات المجتمعیة لمكتب أمین التسجیل نظًرا 
تعزیز الخدمات وبناء الشراكات والتفاعل مع المجتمعات المختلفة. تضمنت المجموعات المستھدفة، على سبیل المثال ال 

 الحصر، ما یلي: 

 الجماعات المحلیة     •
 الكنائس  •
 صفوف حقوق المواطنة  •
 المجموعات اللغویة •
 نوادي الروتاري  •
 مدارس المرحلة الثانویة   •
 الجامعات •



 75من  35صفحة   -مسودة خطة إدارة االنتخابات 
 

 النقابات المھنیة   •
 المنظمات الطالبیة  •
 وكاالت الخدمة العامة   •
 النوادي الثقافیة  •
 المنظمات غیر الھادفة للربح   •
 مجموعات الشباب   •
 المؤسسات الخدمیة •
 مراكز رعایة كبار السن   •

 الفعالیات المجتمعیة
للحفاظ على الوجود في المجتمع، سیواصل مكتب أمین التسجیل تركیز جھود التوعیة المجتمعیة على الفعالیات صغیرة الحجم  

والمتوسطة والكبیرة. حیث سیكون مكتب أمین التسجیل حاضًرا في ھذه الفعالیات لتسجیل الناخبین الذین یحق لھم التصویت 
لومات عن االنتقال إلى نموذج مركز التصویت واالقتراع والمعلومات االنتخابیة األخرى. سیشرك  ومن أجل تقدیم مع

 الموظفون الجمھور واإلجابة عن األسئلة والمساعدة في ملء استمارات تسجیل الناخبین.

من خالل المشاركة في ھذه الفعالیات، سیتمكن مكتب أمین التسجیل من الوصول إلى آالف األفراد في المجتمعات في جمیع   
  2022أنحاء مقاطعة سان دییغو. تتوافر قائمة بالفعالیات المجتمعیة المحتملة التي یجرى متابعتھا في الدورة االنتخابیة لعام 

 في المالحق.  34في الصفحة 
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 طة اإلعالمیة العامة الخ
§4005(a)(10)(l)(i)(I) 

إلبالغ ناخبي مقاطعة سان دییغو بالتغییرات القادمة على التصویت واالنتخابات، سیتخذ مكتب أمین التسجیل نھًجا موسعًا  
للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناخبین لعدة مرات. تشمل تكتیكات اإلعالن، على سبیل المثال ال الحصر، وسائل التواصل  

والبث والفیدیو والملصقات الرقمیة والخارجیة والصوتیة واإلذاعة. إن ھدف أمین االجتماعي والبرید المباشر والطباعة 
من المنافذ اإلعالمیة للناخبین لزیادة احتمالیة رؤیة الناخب للمواد اإلعالمیة   الوصول إلى القناعة اإلشباعیةالتسجیل ھو 
 والتسویقیة. 

المیة إعالنات بلغات تستھدف المجتمعات التي یصعب  باإلضافة إلى الوصول إلى السوق العامة، ستعرض الحملة اإلع 
 الوصول إلیھا، ومناطق المشاركة المنخفضة للناخبین، والفئات السكانیة المحرومة، وأكثر من ذلك.

 شركاء وسائل اإلعالم
§4005(a)(10)(l)(i)(II), §4005(a)(10)(l)(i)(VIII) 

اإلخباریة ومقاطع الفیدیو ومحتوى وسائل التواصل االجتماعي للتوزیع الشامل والنشر   المعلوماتسیوفر مكتب أمین التسجیل 
لشركاء وسائل اإلعالم الحالیین والبحث عن مصادر إعالمیة أخرى موثوقة لنقل المعلومات. ستجرى مشاركة خیارات 

صنادیق إیداع االقتراع ومعلومات   إمكانیة الوصول ونھج طلب بطاقة اقتراع یمكن الوصول إلیھا ومركز التصویت ومواقع
االنتخابات العامة األخرى وتحدیثات التصویت األخرى مع شركاء وسائل اإلعالم. للحصول على قائمة بشركاء وسائل 

 في المالحق.  05اإلعالم، یرجى مراجعة الصفحة 

والذي  الذي سینشر المعلومات في الوقت المناسب والحاسم.  مركز أخبار المقاطعةاإلخباریة من خالل  ستنُشر المعلومات
على الجمھور من خالل وسائل اإلعالم المحلیة.   وستُنشراألخبار المنشورة من خالل مركز أخبار المقاطعة  ستُشاَرك فیھ

والفلبینیة والفیتنامیة والصینیة وتُرسل إلى وسائل اإلعالم اللغویة عالوة على ذلك، ستُترجم جمیع األخبار إلى اإلسبانیة 
 المناسبة.

 باإلضافة إلى ذلك، غالبًا ما یظھر أمن التسجیل على وسائل اإلعالم المحلیة من أجل تقدیم معلومات محدثة تتعلق باالنتخابات. 

 شركاء وسائط اللغة
§4005(a)(10)(l)(i)(l) 

تتلقى المجتمعات المتنوعة في مقاطعة سان دییغو تحدیثات األخبار والمعلومات من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في  
ذلك وسائل اإلعالم اللغویة. كرس مكتب أمین التسجیل موظفین بدوام كامل للعمل بصفتھم جھات اتصال للمجتمعات اللغویة، 

م اللغویة في المجتمعات التي تتحدث اإلسبانیة والفلبینیة والفیتنامیة والصینیة.  وأقام عالقات قویة مع شركاء وسائل اإلعال
ستُشاَرك المعلومات، المتعلقة باالنتخابات القادمة والخط الساخن المجاني لمساعدة الناخبین، مع شركاء وسائل اإلعالم 

 في المالحق. 52الصفحة  اللغویة. للحصول على قائمة شركاء وسائل اإلعالم اللغویة، یرجى مراجعة 

  

https://www.countynewscenter.com/topics/elections/
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 اتصاالت الناخبین المباشرة 
§4005(a)(10)(l)(i)(X) 

یخطط مكتب أمین التسجیل إلرسال رسالتین إلى أربع رسائل بریدیة مباشرة إلبالغ جمیع الناخبین المسجلین بتوافر الخط  
والتصویت. قد یتفاوت حجم رسائل البرید  الساخن المجاني لمساعدة الناخبین وإبالغھم بالتغییرات القادمة على االنتخابات 

اإللكتروني ولكن ستُصمم لجذب انتباه الناخب من خالل العالمات التجاریة لمركز التصویت وإرسال الرسائل. قد یقدم مرسلو  
البرید أیًضا معلومات، مثل: خیارات التصویت ومركز التصویت ومواقع صنادیق إیداع االقتراع وساعات عملھا، والوقت  

 لمتوقع إلرسال كتیب معلومات الناخب أو حزمة االقتراع البریدیة الرسمیة. ا

 بطاقة بریدیة مدفوعة األجر لطلب المواد بلغة بدیلة أو بتنسیق میسر
§4005(a)(8)(B)(iii) 

بالبرید بتنسیق میسر  سیتلقى جمیع الناخبین المسجلین بطاقة بریدیة مدفوعة األجر في كتیب معلومات الناخب لطلب االقتراع 
من قانون حقوق التصویت  203من قانون انتخابات كالیفورنیا والمادة  14201ولطلب مواد انتخابیة بلغات بدیلة وفقًا للمادة 

 الفیدرالي. ستُذكر التعلیمات في الكتیب وعلى الموقع اإللكتروني الخاص بأمین التسجیل الستكمال وإعادة البطاقة البریدیة. 

 الخدمة العامة  إعالنات
§4005(a)(10)(l)(i)(VIII), §4005(a)(10)(l)(i)(IX) 

سینشئ مكتب أمین التسجیل إعالنات الخدمة العامة المرئیة والمسموعة بأطوال وموضوعات مختلفة إلعالم الناخبین  
یمیًا، مثل: إخطار الناخبین  باالنتخابات القادمة (مترجمة بجمیع اللغات المشمولة فیدرالیًا). سیكون المحتوى إعالمیًا وتعل

باالنتخابات القادمة وخیارات اإلدالء بأصواتھم. ستعمل مقاطع الفیدیو والصوت على الترویج للخط الساخن المجاني المتاح 
 للناخبین من أجل طرح األسئلة وتلقي المعلومات المتعلقة بالتصویت واالنتخابات. 

، وستكون بتنسیقات میسرة، من أجل أن تشمل الناخبین الذین یعانون ضعف ستكون مقاطع الفیدیو بتسمیات توضیحیة مفتوحة
السمع أو الصم والمكفوفین أو ضعاف البصر. باإلضافة إلى ذلك، ستُسجل مقاطع الفیدیو صوتیًا باللغات اإلسبانیة والفلبینیة 

ء وسائل اإلعالم اللغویة. یرجى مراجعة  والفیتنامیة والصینیة. سیجرى توفیر المحتوى لشركاء وسائل اإلعالم العامة وشركا
 لشركاء وسائل اإلعالم اللغویة.   52في المالحق للحصول على قائمة بشركاء وسائل اإلعالم العامة والصفحة   50الصفحة  
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 وسائل التواصل االجتماعي 
معلومات للناخبین الحالیین حول التغییر  سیستخدم مكتب أمین التسجیل وسائل التواصل االجتماعي لجذب ناخبین جدد ولتقدیم 

في مراكز التصویت والتحدیثات المتعلقة بالمواعید النھائیة المھمة والنصائح المتعلقة بالتصویت ومراكز التصویت ومواقع 
 صنادیق إیداع االقتراع.

ركز االقتراع واللغات سیستخدم مكتب أمین التسجیل الفیسبوك واإلنستجرام وتویتر ونیكست دور للترویج لمعلومات م
المستھدفة (اإلنجلیزیة واإلسبانیة والفلبینیة والفیتنامیة والصینیة) والفئات السكانیة في مقاطعة سان دییغو، مثل: األمریكیین من 

 أصل إفریقي، والھنود األمریكیین، واإلسبانیین/ الالتینیین، والفلبینیین، والفیتنامیین، والصینیین. 

جیات وسائل التواصل االجتماعي لتحقیق األھداف العامة إلعالم الناخبین وتثقیفھم بشأن االنتقال إلى نموذج فیما یلي استراتی 
 مركز التصویت: 

المنشورات الدعائیة عبر قنوات وسائل التواصل االجتماعي التي تستھدف المستخدمین بناًء على الموقع والتركیبة   •
 تفضیالتھالسكانیة واھتمامات المستخدم وسلوكیاتھ و

إنشاء تقویم شھري لوسائل التواصل االجتماعي، الذي بدوره یشارك معلومات االنتخابات المھمة، بما في ذلك   •
 المواعید النھائیة وخیارات التصویت وغیرھا 

وضع مكتب أمین التسجیل باعتباره المصدر الرسمي للمعلومات االنتخابیة في مقاطعة سان دییغو من خالل مشاركة   •
ات االنتخابیة المھمة، وتحلیل عملیة التصویت، وتبدید المعلومات المضللة عن االنتخابات، والرد على  المعلوم

 األسئلة األكثر شیوًعا للناخبین
 إنشاء محتوى جذاب، بما في ذلك الرسومات ومقاطع الفیدیو إلبقاء الناخبین على اطالع ومشاركة  •

 ملصقات خارجیة
اإلعالنات التقلیدیة والرقمیة، سیستخدم مكتب أمین التسجیل استراتیجیًا ملصقات خارجیة كبیرة على الجدران  باإلضافة إلى 

الخارجیة لمحطات الوقود والمتاجر الصغیرة الموجودة في األحیاء، التي یصعب الوصول إلیھا بناًء على اختیارات الرمز 
الدیمقراطیة الشاملة. سیحتوي كل ملصق على اللغة اإلنجلیزیة واللغة   البریدي المستھدف وأداة رسم الخرائط الخاصة بمركز

 المنتشرة في الحي المحدد. 

یسمح ھذا األسلوب لمكتب أمین التسجیل باستھداف األحیاء حیث ال یمكن ألشكال أخرى من الوسائط التقلیدیة الوصول إلیھا. 
 لمالحق.في ا  53للحصول على عینة من المواقع، یرجى مراجعة الصفحة 

 الموقع اإللكتروني 
§4005(a)(10)(l)(i)(IV) 

استخداًما كبیًرا باعتباره مصدًرا رئیًسا لمعلومات مركز   sdvote.comسیُستخدم الموقع اإللكتروني الخاص بأمین التسجیل، 
الموقع ھي بتنسیقات میسرة ومتاحة للجمھور. وسیشمل ذلك خطة  التصویت ومواده للجمھور. إن المعلومات الموجودة على 

إدارة االنتخابات، وطرق طلب بطاقة اقتراع متاحة بالبرید، والقدرة على استخدام أجھزة اقتراع متاحة وكیفیة استخدامھا،  
 ختیار الناخبین.وقوائم مراكز التصویت ومواقع صنادیق إیداع االقتراع، وغیرھا من المعلومات المتعلقة بقانون ا

ستُترجم أیًضا المواد الموجودة على الموقع اإللكتروني إلى اللغات المشمولة فیدرالیًا حتى یتمكن الناخبون من ذوي الكفاءة 
 المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة من الوصول إلى المعلومات االنتخابیة المھمة بھذه اللغات.

  

https://www.sdvote.com/
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 التصویت المتنقل 
التسجیل في البحث عن فرص لجلب التصویت المتنقل للناخبین في مواقع ومناطق جغرافیة فریدة حیث سیستمر مكتب أمین 

 قد یكون للناخبین وصول محدود إلى خیارات التصویت الشخصي.
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 المیزانیة المتوقعة لخطة توعیة الناخبین 
§4005(a)(10)(l)(i)(VII), §4005(a)(10)(l)(i)(VII) 

نموذج مركز الناخبین تغییًرا أساسیًا للناخبین في مقاطعة سان دییغو، ومن ثم سیتطلب تمویًال كبیًرا للجوانب یعد االنتقال إلى 
 . 2022المتعددة لخطة تثقیف الناخبین وتوعیتھم خالل دورة انتخابات 

 تمویل تثقیف الناخبین وتوعیتھم ومقارنتھ بالمیزانیات السابقة 

ھیدیة  االنتخابات الرئاسیة التم  النشاط 
 2020مارس/ آذار  

االنتخابات الرئاسیة العامة  
نوفمبر/ تشرین الثاني  

2020 

لحكام   التمھیدیة االنتخابات 
یونیو/ حزیران   الوالیات

2022 

لحكام    العامةاالنتخابات 
نوفمبر/   الوالیات

 2022تشرین الثاني 
  240,000$ 650,000$ 703,115$ 34,500$ اإلعالن

  780,000$ 895,000$ 681,724$ 459,379$ البرید المباشر
جریدة اإلعالنات  

  75,000$ 75,000$ 62,174$ 84,238$ القانونیة
  220,000$ 235,000$ 251,493$ 15,552$ إعالنات متنوعة

  15,000$ 32,000$ 0$ $  0 عملیات توعیة متنوعة 
منحة وزیر الخارجیة  

للتوعیة/ مصدر تمویل  
 السداد  -العقد

0  $ 0  $ $500,000* 0  $ 

  التسویة *قید    

 
 23- 2022السنة المالیة  22- 2021السنة المالیة  21- 2020السنة المالیة  20- 2019السنة المالیة  البرنامج

 $  1129901 $  1131390 $  1087491 $  1015173 برنامج توعیة الناخبین 
 میزانیة أولیة  میزانیة مبالغ فعلیة مبالغ فعلیة 
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 المالحق 

 االجتماعات العامة 

 االجتماعات العامة لمركز التصویت 
في إطار تطویر خطة إدارة االنتخابات، سیستضیف مكتب أمین التسجیل ما یقرب من عشرین اجتماًعا عاًما لمركز التصویت 

التعرف على االنتقال القادم إلى  في مقاطعة سان دییغو لجمع المدخالت من الجمھور. تتیح ھذه االجتماعات للحاضرین فرصة  
 مراكز التصویت وتقدیم التعقیبات.

ولكي تكون شاملة للمجتمعات المستھدفة، قُدمت المساعدة اللغویة في اجتماعات مختارة، كما روجت اجتماعات معینة 
ألمریكیین األصلیین . عالوة على ذلك، عقدت اجتماعات عامة إضافیة لمجتمعات اذوي االحتیاجات الخاصة مستھِدفة مجتمع 

 والصومالیین.

 عدد االجتماعات  المجتمعات المستھدفة
 4 مجتمع ذوي اإلعاقة 

 1 كبار السن
 5 اإلسباني/ الالتیني 

 5 الفیتنامي 
 5 الصیني
 6 الفلبیني
 3 الیاباني
 3 الكوري

 عدد االجتماعات  مجتمعات إضافیة
 4 ألعربي

 1 ألالوسي
 2 األصلیوناألمریكیون 

 1 الصومالي 
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 االجتماعات العامة 

 إن الجدول الكامل لالجتماعات العامة لمركز التصویت ُمدرج أدناه.

 التاریخ والوقت  اللغة  المجتمع المركز علیھ  شخصیًا أم افتراضیًا؟  عنوان الموقع 
 

Mira Mesa Rec Center: 8575 New 
Salem St, San Diego 

 12/9/2021 اللغتان اإلنجلیزیة والفیتنامیة الفیتنامي كالھما 
 م 8م إلى   6

Alpine County Library: 1752 Alpine 
Blvd. Alpine 

 12/10/2021 اللغة اإلنجلیزیة  األمریكي األصلي  شخصیًا 
 م 7م إلى   5

Registrar of Voter’s office: 5600 
Overland Avenue, San Diego 

 12/10/2021 اللغتان اإلنجلیزیة والفلبینیة الفلبیني كالھما 
 م  8م إلى  5.30

Valley Center County Library: 29200 
Cole Grade Road, Valley Center 

 12/14/2021 اللغة اإلنجلیزیة  األمریكي األصلي  شخصیًا 
 م 7م إلى   5

Chula Vista Public Library Civic 
Center: 365 F St, Chula Vista 

 12/14/2021 اللغتان اإلنجلیزیة واإلسبانیة اإلسباني/ الالتیني كالھما 
 م 8م إلى   6

4S Ranch San Diego County Library 
Branch: 10433 Reserve Dr., San 

Diego 

 12/15/2021 اللغتان اإلنجلیزیة والصینیة الصیني كالھما 
 م  3ظ إلى  1

Oceanside Public Library Mission 
Branch: 3861 Mission Ave, Oceanside 

 12/15/2021 اللغتان اإلنجلیزیة والفلبینیة الفلبیني كالھما 
 م 7م إلى   5

عام (بالتنسیق مع   افتراضیًا 
الجمعیة الوطنیة للنھوض  

 ) بالملونین

 12/16/2021 اللغة اإلنجلیزیة 
 م 8م إلى   6

Wesley United Methodist: 5380 El 
Cajon Blvd, San Diego 

 12/18/2021 اللغتان اإلنجلیزیة والفیتنامیة الفیتنامي كالھما 
 ظ   12ص إلى   10

Skyline Hills Library 7900 Paradise 
Valley Road, San Diego 

 12/18/2021 اللغتان اإلنجلیزیة والفلبینیة الفلبیني كالھما 
 م 4م إلى   2

Skyline Hills Library 7900 Paradise 
Valley Road, San Diego 

 1/4/2022 اللغتان اإلنجلیزیة واإلسبانیة اإلسباني/ الالتیني كالھما 
 م 8م إلى   6

Mira Mesa Chinese Baptist Church: 
3317 Clairemont Mesa Blvd, San 

Diego 

 1/5/2022 والصینیةاللغتان اإلنجلیزیة  الصیني كالھما 
 ظ  1ص إلى   11

عام (بالتنسیق مع   افتراضیًا  
 المركز) 

 1/5/2022 اللغة اإلنجلیزیة 
 م  7.30م إلى  5.30

El Cajon Branch Library: 201 E 
Douglas Ave, El Cajon 

 1/6/2022 اللغتان اإلنجلیزیة والعربیة العربي شخصیًا 
 م 7م إلى   5

المواطنون كبار السن   افتراضیًا  
 ومجتمع ذوو اإلعاقة

 1/11/2022 اللغة اإلنجلیزیة 
 ظ   12ص إلى   10

الصومالیة (بالتنسیق مع     
 بانا) 

 یحدد فیما بعد  اللغتان اإلنجلیزیة والصومالیة 
  

اإلعاقة والمجتمعات  ذوو  افتراضیًا  
اللغویة الفیدرالیة/  

 الحكومیة

اإلشارة  اللغات اإلنجلیزیة، ولغة 
األمریكیة، واإلسبانیة، والفلبینیة، 
والفیتنامیة، والصینیة، والعربیة، 

 والیابانیة، والكوریة، والالوسیة

1/24/2022 
 م  7.30م إلى  5.30

افتراضیًا بسبب تزاید الحاالت المصابة بفیروس 
 " 19-كورونا المستجد "كوفید

ذوو  عامة الناس و افتراضیًا
والمجتمعات  اإلعاقة 

اللغویة الفیدرالیة/  
 الحكومیة

اللغات اإلنجلیزیة، ولغة اإلشارة  
األمریكیة، واإلسبانیة، والفلبینیة، 
والفیتنامیة، والصینیة، والعربیة، 

 والیابانیة، والكوریة 

1/28/2022 
 م  7.30م إلى  5.30

County Administration Center: 1600 
Pacific Hwy, San Diego 

وقد یكون كالھما (
افتراضیًا بسبب فیروس 

كورونا المستجد  
 ") 19-"كوفید

ذوو  عامة الناس و
اإلعاقة والمجتمعات  

اللغویة الفیدرالیة/  
 الحكومیة

اللغات اإلنجلیزیة، ولغة اإلشارة  
األمریكیة، واإلسبانیة، والفلبینیة، 
والفیتنامیة، والصینیة، والعربیة، 

 والیابانیة، والكوریة 

2/3/2022 
 م  7.30م إلى  5.30
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 الفعالیات المجتمعیة 
.  2022و 2021تمثل القائمة أدناه الفعالیات المجتمعیة المستھدفة التي یخطط مكتب أمین التسجیل لمتابعتھا في عامي 

وستُضاف الفعالیات باستمرار. إذا كنت ترغب في اقتراح إحدى الفعالیات، یرجى إرسال برید إلكتروني إلى 
l@sdcounty.ca.govrovmai . 

 2022إلى دیسمبر، كانون األول  2021أكتوبر، تشرین األول  20مشاركات وفعالیات مجتمعیة مؤقتة من 
 المنظمة المضیفة   مدینة  اسم الفعالیة  التاریخ 

 Alpine Southern Indian Health/Viejas المؤتمر الصحي لجنوب الھند 2021أكتوبر، تشرین األول  21
 San Diego  Health and Resource Fair الصحة المجتمعیة الشھریة  2021نوفمبر، تشرین الثاني  3

  "Ride the Point 2021"فعالیة   2021نوفمبر، تشرین الثاني  13
 (فعالیة ركوب الدراجات متغیرة األھداف) 

San Diego Point Loma Rotary Club 

  94th Aero Squadronفعالیة " 2021الثاني نوفمبر، تشرین  18
Social فعالیة سرب الطیران االجتماعي) "

 الرابع والتسعین)

San Diego Decentralized Autonomous 
Organization (DAO) 

 San Diego Chinese School of San Diego احتفال عید المیالد (الكریسماس)  2021دیسمبر، كانون األول  1
 San Diego Health and Resource Fair الصحة المجتمعیة الشھریة  2021كانون األول دیسمبر،  1

مھرجان عید المیالد (الكریسماس) على  2021دیسمبر، كانون األول  18
 شاطئ البحر 

Imperial 
Beach 

Soaring Eagles 

فبرایر، شباط   -ینایر، كانون الثاني
2022 

 San Diego Taiwanese American مھرجان رأس السنة الصینیة
Foundation of San Diego 

فبرایر، شباط   -ینایر، كانون الثاني
2022 

االحتفال السنوي والعرض التقدیمي لجمعیة  
العلوم والھندسة الصینیة األمریكیة في سان  

 دییغو

San Diego San Diego Chinese American 
Science and Engineering 

فبرایر، شباط   -الثانيینایر، كانون 
2022 

احتفال مجلس المشاركة المجتمعیة برأس  
 السنة الصینیة

San Diego Chinese Evangelical Church 
of San Diego  

فبرایر، شباط   -ینایر، كانون الثاني
2022 

 San Diego San Diego Chinese Academy مھرجان رأس السنة الصینیة

فبرایر، شباط   -ینایر، كانون الثاني
2022 

احتفال مركز الجالیة الصینیة برأس السنة  
 الصینیة

San Diego Chinese Community Church 

ینایر، كانون الثاني  30 -28
2022 

مھرجان التیت للسنة القمریة الجدیدة في  
 سان دییغو

City Heights Little Saigon San Diego 

مھرجان مدرسة مقاطعة الشمال الصینیة  2022ینایر، كانون الثاني  29
 لالحتفال برأس السنة الصینیة

San Diego North County Chinese School 

 Tet " Mira Mesa Vietnamese American Youthمھرجان التیت " 2022فبرایر، شباط  6 -4
Alliance 

مھرجان رأس السنة الصینیة في سان دییغو  2022فبرایر، شباط  13 -12
 ربعوناأل

Downtown  Chinese Consolidated 
Benevolent Association of 
San Diego 

 San Diego EarthWorks معرض األرض  2022إبریل، نیسان  1
 El Cajon El Cajon Business District معرض سیارات منطقة األعمال الكاھون 2022إبریل، نیسان  1
 San Diego SDSU Native American الجامعة والیة سان دییغومھرجان  2022إبریل، نیسان  1

Student Alliance 
" متعدد  Linda Vistaمھرجان وموكب " 2022إبریل، نیسان  1

 الثقافات 
Linda Vista Linda Vista Multi-Cultural Fair 

Inc. 
 San Diego Vietnamese Community of ذكرى إبریل األسود  2022إبریل، نیسان  1

San Diego 

mailto:rovmail@sdcounty.ca.gov
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 2022 األول كانون  دیسمبر،  إلى  2021 األول  تشرین أكتوبر،  20 من مؤقتة  مجتمعیة وفعالیات  مشاركات 
 San Diego San Diego County School أسابیع تسجیل الناخبین في المدرسة الثانویة 2022إبریل، نیسان  1

Districts 
 City Heights Little Saigon San Diego ذكرى سقوط سایجونإحیاء  2022إبریل، نیسان  30
 La Jolla UCSD Inter-Tribal Resource مھرجان جامعة كالیفورنیا بسان دییغو 2022مایو، أیار  1

Center 
 San Diego San Diego Alliance for Asian مھرجان قوارب التنین 2022مایو، أیار  1

Pacific Islander American 
 Mira Mesa Silk Road Production  المھرجان الثقافي اآلسیوي  2022مایو، أیار  1
 Mira Mesa Alliance for Quality Education اللیلي 6سوق الحي  2022مایو، أیار  1
 Oceanside San Luis Rey Band of المھرجان القبلي في سان لویس ري  2022یونیو، حزیران  1

Luiseno Mission Indians 
 Del Mar San Diego County Fair مھرجان مقاطعة سان دییغو 2022یونیو، حزیران  1
  San Diego San Diego Night Market السوق اللیلي لسان دییغو 2022یونیو، حزیران  1
 San Diego San Diego Pride مسیرة الفخر  2022یولیو، تموز  1
 Barona " Lakeside Barona Band of Missionمھرجان " 2022أغسطس، آب  1

Indians 
 "  National Night Outفعالیة " 2022أغسطس، آب  1

 (نزھة لیلیة قومیة) 
San Diego SDPD 

 Sycuan " El Cajon Sycuan Band of theمھرجان " 2022سبتمبر، أیلول  1
Kumeyaay Nation 

 San Diego San Diego County School أسابیع تسجیل الناخبین في المدرسة الثانویة 2022سبتمبر، أیلول  1
Districts 

 Balboa Park House of China احتفال مھرجان منتصف الخریف  2022سبتمبر، أیلول  1
 مھرجان شارع أدمز أیف   2022سبتمبر، أیلول  1

"Adams Ave Street " 
San Diego Adams Ave Business 

Association 
 San Diego Little Saigon San Diego مھرجان منتصف الخریف  2022سبتمبر، أیلول  1
 Balboa " San Diego American Indian Healthمھرجان منتزه " 2022أكتوبر، تشرین األول  1

Center 
 San Diego San Diego Chinese Cultural االحتفال بالعید الوطني لجمھوریة الصین 2022أكتوبر، تشرین األول  1

Association 
 Mira Mesa Mira Mesa Town Council مھرجان شارع میرا میسا السنوي  2022أكتوبر، تشرین األول  1

 El Cajon Native American Student مھرجان كویاماكا سیقرر فیما بعد 
Alliance at Cuyamaca 
College 
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 شركاء المجتمع 
إذا كنت ترغب أنت أو منظمتك في الدخول في شراكة مع أمین تسجیل الناخبین في مقاطعة سان دییغو بشأن التوعیة والتثقیف  

 . rovmail@sdcounty.ca.govفي مركز التصویت، فیرجى مراسلتنا عبر البرید اإللكتروني على 

 شركاء مجتمع الوصول إلى اللغة 

• Asian Pacific Islander (API) Initiative 
• Barona Band of Mission Indians 
• California for Equal Rights (CFER) Foundation 
• California State University San Marcos 
• Casa Cornelia 
• Chinese Evangelical Church (CEC San Diego) 
• Chinese School of San Diego 
• Council of Philippine American Originations, Inc (COPAO) 
• Filipino Press 
• Harvest Evangelical Church of San Diego 
• Hoi Den Hung 
• House of China 
• Hung Su Viet San Diego 
• Indian Voices 
• Little Saigon San Diego  
• Living Water Church 
• Mira Mesa Chinese Baptist Church 
• National Diversity Coalition 
• National Federation of Filipino American Associations (NaFFAA) San Diego Chapter 
• Native American Student Alliance Cuyamaca College 
• North County Chinese School 
• Pala Band of Mission Indians 
• Rasih Citizenship Education Institute 
• Rincon Band of Luiseño Indians 
• San Diego Alliance for Asian Pacific Islander American 
• San Diego American Indian Health Center 
• San Diego Asian American for Equality 
• San Diego Chinese Cultural Association 
• San Diego Taiwanese Presbyterian Church 
• San Luis Rey Band of Luiseno Mission Indians 
• SDSU Native American Student Alliance 
• SDSU Vietnamese Student Association 

  

mailto:rovmail@sdcounty.ca.gov
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 شركاء مجتمع الوصول إلى اللغة (تابع) 

• Southern Indian Health Council 
• Southwestern College 
• Sycuan Band of the Kumeyaay Nation 
• Taiwanese American Foundation of San Diego 
• The Center San Diego 
• The Filipino School 
• UCSD Native American Student Alliance 
• UCSD Vietnamese Student Association  
• Unity for Progress (UniPro) Filipino American 
• Van Lang Center 
• Vietnamese American Voter Alliance 
• Vietnamese Buddhist Youth Association – Southern California 
• Vietnamese Community of San Diego 
• We Say Mabuhay 
• Wesley United Methodist Church 
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 نموذج بطاقة المساعدة اللغویة 
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 ذوي االحتیاجات الخاصة شركاء مجتمع 
• AARP California 
• Braille Institute 
• Deaf Community Services 
• Disability Rights California 
• In-Home Supportive Services (IHSS) Advisory Committee 
• San Diego Center for the Blind 
• San Diego Regional Center 
• State Council on Developmental Disabilities 
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 المنظمات السیاسیة و/ أو المناصرة و/ أو المھنیة
• Alliance San Diego 
• Black American Political Association of California (BAPCA) 
• Change Begins With Me 
• Clairemont Tow Council 
• Common Cause 
• Moms Demand Action  
• Next Gen America 
• ACLU 
• California Common Cause 
• City Clerks 
• City of San Diego, Immigrant Affairs 
• Election Integrity Project (EIP) 
• Engage San Diego 
• ACCE: Alliance of Californians for Community Empowerment 
• Independent Voter Project (IVP) 
• Indivisible (Defending Our Future) 
• League of Women Voters (San Diego/North County) 
• Newcomers.org 
• NAACP 
• National Council of Negro Women 
• Project High Hopes/Inspire 2 Vote 
 األحزاب السیاسیة •

o San Diego County Democrat Party 
o The Republican Party of San Diego County 

 الجامعات •
o University of California - San Diego 
o San Diego State University  
o University of San Diego  
o Point Loma Nazarene University 
o California State University San Marcos 

• The San Diego LGBT Community Center (The Center) 
• Veteranspreference.org 
• Veterans Village of San Diego 

  



 75من  50صفحة   -مسودة خطة إدارة االنتخابات 
 

 شركاء وسائل اإلعالم 
إذا كنت ترغب أنت أو منظمتك في الدخول في شراكة مع أمین تسجیل الناخبین في مقاطعة سان دییغو بشأن التوعیة  

 . rovmail@sdcounty.ca.govوالتثقیف في مركز التصویت، فیرجى مراسلتنا عبر البرید اإللكتروني على 

 النوع اسم المنشور 
101.5 KGB (روك كالسیكي)  اإلذاعة 

103.7 KSON (المقاطعة)  اإلذاعة 
600 KOGO News Radio  اإلذاعة 

97.3 The Fan  اإلذاعة 
ABC 10news San Diego (KGTV) التلفزیون 

Alpine Sun  الجرائد 
Beach & Bay Press  الجرائد 

Carmel Valley News  الجرائد 
CBS News 8 (KFMB-TV) التلفزیون 

Channel 93.3 (أغاني معاصرة)  اإلذاعة 
Coronado Eagle & Journal  الجرائد 

Del Mar Times  الجرائد 
East County Californian  الجرائد 

East County Gazette  الجرائد 
Encinitas Coast News  الجرائد 

Escondido Times-Advocate  الجرائد 
Fallbrook-Bonsall Village News  الجرائد 

FOX 5 (KSWB-TV) التلفزیون 
GOD Radio  اإلذاعة 

Imperial Beach Eagle & Times  الجرائد 
Indian Voices  الجرائد 

inewsource  الرقمیة 
Julian News  الجرائد 
KPBS/NPR  إذاعة عامة/ رقمیة 
KUSI News التلفزیون 
KYXY 96.5 (معاصر للكبار)  اإلذاعة 

La Jolla Light  الجرائد 
La Jolla Village News  الجرائد 

La Mesa Courier  الجرائد 
Military Press  الجرائد 

NBC 7 San Diego (KSND) التلفزیون 
Pala Rez  اإلذاعة 

Patch  الرقمیة 
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 النوع اسم المنشور 
Pomerado Newspaper  الجرائد 
Poway News Chieftain  الجرائد 

Presidio Sentinel  الجرائد 
Ramona Sentinel  الجرائد 

Rancho Bernardo News Journal  الجرائد 
Rancho Santa Fe Review  الجرائد 

San Diego Downtown News  الجرائد 
San Diego Metropolitan Magazine المجالت 

San Diego Uptown News  الجرائد 
San Marcos Paper  الجرائد 
Solana Beach Sun  الجرائد 

Sunny 98.1 )KXSN  (اإلذاعة  أغاني كالسیكیة 
The Coast News  الجرائد 

The Inland Edition  الجرائد 
The San Diego Union Tribune  الجرائد/ الرقمیة 

Times of San Diego  الرقمیة 
Total Traffic & Weather Network  اإلذاعة 

Valley Roadrunner  الجرائد 
Voice & Viewpoint  الجرائد 

Voice of San Diego  الرقمیة 
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 شركاء وسائط اللغة

 المورد اللغة
 الصینیة)  -(منطقة سان دییغو  Epoch Times الصینیة
 San Diego Chinese Tribune الصینیة
 WE Monthly الصینیة
 Filipino Press الفلبینیة 
 San Diego Asian Journal الفلبینیة 
 Phillipine & Asian Report الفلبینیة 
 Radyo Filipino Amerika الفلبینیة 

 Univisión San Diego اإلسبانیة 
 El Latino اإلسبانیة 
 Voces Hispanas اإلسبانیة 
 Radio Latina اإلسبانیة 
 La Poderosa اإلسبانیة 
 Telemundo 20 San Diego اإلسبانیة 
 The San Diego Union Tribune (en Español) اإلسبانیة 
 Entravision اإلسبانیة 
 Televisa اإلسبانیة 
 Frontera اإلسبانیة 
 Qué Buena 106.5 اإلسبانیة 
 (معاصرة إسبانیة للكبار) KLGV اإلسبانیة 
 Nguoi Viet Tu Do الفیتنامیة
 Nguoi Viet Today الفیتنامیة
 Saigon Nho الفیتنامیة
 Tienq Viet الفیتنامیة
 Tieng Nuoc Toi Radio الفیتنامیة
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 عینة من مواقع الخارجیة للملصقات التثقیفیة للناخبین

وتُذكر على   2021سبتمبر، أیلول  14كالیفورنیا في استُخِدمت المواقع الخارجیة للملصقات التالیة لالنتخابات المبكرة لحكام 
 أنھا مثال.

 الوالیة  المدینة العنوان اسم الموقع #
ز  الرم

 البریدي  
1 Fallbrook Shell 1 936 E Mission Rd Fallbrook CA 92028 
2 Barnicles Express 845 E Vista Way Vista CA 92084 
3 Oceana Union 502 S El Camino Real Oceanside CA 92058 
4 Liberty Oil Inc 1943 S Coast Hwy Oceanside CA 92054 
5 Carlsbad 76 945 Tamarack Ave Carlsbad CA 92008 
6 Alta Dena Drive Thru Dairy 6426 Mount Ada Rd San Diego CA 92111 
7 Clairemont Shell 2606 Clairemont Dr San Diego CA 92117 
8 LA Jolla Chevron 7475 LA Jolla Blvd La Jolla CA 92037 
9 California Super Gas #2 1885 Garnett Ave San Diego CA 92109 

10 Crown Point 3804 Ingraham St San Diego CA 92109 
11 Sunset Gas & Market 4792 Point Loma Ave San Diego CA 92107 
12 Ocean Beach Shell 4794 Voltaire St San Diego CA 92107 
13 Shamoun Shell 1145 S 28th St San Diego CA 92113 
14 V & D Market 2193 Ocean View Blvd San Diego CA 92113 
15 JR Gas & Mini Mart 505 S 30th St San Diego CA 92113 

16 Big B Market 1540 Coolidge Ave 
National 

City CA 91950 

17 National City Market 240 E 18th St 
National 

City CA 91950 
18 Gas Depot Station 199 Broadway Chula Vista CA 91910 
19 Supreme Gasoline 196 Broadway Chula Vista CA 91910 
20 Market & Gas 600 F St Chula Vista CA 91910 
21 J Street Gas 701 Broadway Chula Vista CA 91910 
22 Valero 873 Palomar St Chula Vista CA 91911 

23 Leon's Market 185 Palm Ave 
Imperial 

Beach CA 91932 

24 NEIGHBORS MARKET 1492 13Th St 
Imperial 

Beach CA 91932 
25 Coronado Shell 1102 Hollister St San Diego CA 92154 
26 Del Sol Arco 3724 Del Sol Blvd San Diego CA 92108 
27 St Clair Enterprises Valero 301 E San Ysidro Blvd San Ysidro CA 92173 
28 Otay 76 Truck Stop & 7-11 2535 Otay Center Dr San Diego CA 92154 
29 Bonita Vista Auto & Gas 903 Otay Lakes Rd Chula Vista CA 91913 
30 ARCO 501 Telegraph Canyon Rd Chula Vista CA 91910 
31 Bel Air Market 4473 Logan Ave San Diego CA 92113 
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 الوالیة  المدینة العنوان اسم الموقع #
الرمز  

 البریدي  

32 Broadway 76 7180 Broadway 
Lemon  
Grove CA 91945 

33 US Gas Inc 
3520 Sweetwater Springs  
Blvd 

Spring  
Valley CA 91977 

34 Quicik Korner Gas Station 9663 Campo Rd 
Spring  
Valley CA 91977 

35 Basaka Petroleum Co 9111 Campo Rd 
Spring  
Valley CA 91977 

36 Ramco Petroleum #7 2410 Fletcher Pkwy El Cajon CA 92020 
37 Emerald Oil 5600 Baltimore Dr La Mesa CA 91942 

38 Sabre Springs Arco 
12610 Sabre Springs  
Pkwy San Diego CA 92128 

39 California Super #1 510 W 5th Ave Escondido CA 92025 
40 El Mexicano Market & Liquor 602 S Escondido Blvd Escondido CA 92025 
41 Ronco Gas 1158 E Washington Ave Escondido CA 92025 
42 Kwik Stop 1140 E Mission Ave Escondido CA 92025 

43 Ramco Petroleum #2 30351 SR-78 
Santa  

Ysabel CA 92070 
44 Ramco Petroleum 1913 Main St Julian CA 92036 
45 Speedy Mart 1791 N 2nd St El Cajon CA 92021 
46 Sky Fuel 1699 E Main St El Cajon CA 92021 
47 Greenfield Mobil 1761 Greenfield Dr El Cajon CA 92021 
48 Eagle Gas 8445 Los Coches Rd El Cajon CA 92021 
49 Alpine Gas 2232 Alpine Blvd Alpine CA 91901 
50 Jacumba Chevron 1491 Carrizo Gorge Rd Jacumba CA 91934 
51 Jacumba Shell 1494 Carrizo Gorge Rd Jacumba CA 91934 
52 Coronado Island Shell 900 Orange Ave Coronado CA 92118 

53 Bonita Shell 2401 E Division St 
National 

City CA 91950 
54 Mission Gorge Ultramar 6011 Mission Gorge Rd San Diego CA 92120 
55 California Finest Oil 10821 Tierra Santa Blvd San Diego CA 92124 
56 Chevron 236 N El Camino Real Encinitas CA 92024 

57 Sweetwater Gas 2835 Sweetwater Rd 
Spring  
Valley CA 91977 

58 College Arco 5111 College Ave San Diego CA 92115 

59 
University Produce Food  

Market 4950 University Ave San Diego CA 92105 
60 Pw Mart 12906 Pomerado Rd Poway CA 92064 
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 نظرة عامة على إسھامات الجمھور 

 (VAAC) اللجنة االستشاریة لتسھیالت التصویت
المتعلقة بمراكز  ذوي االحتیاجات الخاصةتجتمع اللجنة االستشاریة لتسھیالت التصویت للنظر في احتیاجات الناخبین 

 التصویت والتصویت عن طریق البرید. تفي ھذه اللجنة بالمتطلبات القانونیة للجنة االستشاریة لتسھیالت التصویت. 
 

 المنظمة  االسم 
Paul Spencer Disability Rights California 

Jacqueline Jackson IHSS Advisory Committee 
Michelle Krug عضو المجتمع 
Connie Soucy عضو المجتمع 
David Stotland عضو المجتمع 

 
 2021لعام  اللجنة االستشاریة لتسھیالت التصویتجدول اجتماعات 

 (اجتماع افتراضي) 2021كانون الثاني  /ینایر 25
 (اجتماع افتراضي)  2021أبریل/ نیسان  26
 (اجتماع افتراضي)  2021یولیو/ تموز  26

 (اجتماع افتراضي)  2021أكتوبر/ تشرین األول  4
 (اجتماع افتراضي)  2021دیسمبر/ كانون األول  6
 

 2022لعام  اللجنة االستشاریة لتسھیالت التصویتجدول اجتماعات 
 (اجتماع افتراضي)  2022أبریل/ نیسان  25
 (اجتماع افتراضي)  2022یولیو/ تموز  25

 (اجتماع افتراضي)  2022أكتوبر/ تشرین األول  3
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 جدول أعمال اجتماع اللجنة االستشاریة لتسھیالت التصویت 
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 اللجنة االستشاریة للتیسیر اللغوي
بمراكز تجتمع اللجنة االستشاریة للتیسیر اللغوي، وھي لجنة مستقلة، للنظر في احتیاجات مجتمعات األقلیات اللغویة المتعلقة 

 التصویت وجمیع انتخابات االقتراع بالبرید. تفي ھذه اللجنة بالمتطلبات القانونیة للجان االستشاریة للتیسیر اللغوي. 
 

 المنظمة 
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 جدول أعمال اجتماع اللجنة االستشاریة للتیسیر اللغوي
  



 75من  59صفحة   -مسودة خطة إدارة االنتخابات 
 

 استبیان الناخب
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 مخطط مركز التصویت (نموذج) 
  



 75من  61صفحة   -مسودة خطة إدارة االنتخابات 
 

 قائمة بمواقع مراكز التصویت وصنادیق إیداع االقتراع

إن عملیة اختیار مركز التصویت وصندوق إیداع االقتراع جاریة حالیًا. ستُحدَّث الجداول أدناه بمجرد تأكید المواقع للمشاركة.  
 اإللكتروني وفي كتیب معلومات الناخب. ستُوفَّر ھذه المعلومات أیًضا على الموقع 

 

 یوًما 11مراكز التصویت المستمر مدة 

 األیام/ الساعات العنوان المنشأة
San Diego County 
Registrar of Voters 

County Operations Center 
Campus 
5600 Overland Ave. 
San Diego, CA 92123 

 

   
 

 یوًما 4مراكز التصویت المستمر لمدة  

 األیام/ الساعات العنوان المنشأة
   
   

 

 مواقع صنادیق إیداع االقتراع

 األیام/ الساعات العنوان المنشأة
San Diego County 
Registrar of Voters 

County Operations Center 
Campus 
5600 Overland Ave. 
San Diego, CA 92123 

 

   
 

قانون اختیار الناخبین  إذا كنت ترغب في اقتراح موقع محتمل فیرجى إكمال نموذج اقتراح اختیار الموقع الموجود في  
)sdvote.com( ومواقع صنادیق إیداع االقتراع.. سیكون ھذا النموذج متاًحا للجمھور حتى یُنتَھى من مركز التصویت 

  

https://www.sdvote.com/content/rov/en/VotersChoiceAct.html
https://www.sdvote.com/content/rov/en/VotersChoiceAct.html
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 خرائط معاییر قانون اختیار الناخبین

 

 طرق النقل العام 
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 المناطق ذات االستخدام المنخفض للتصویت بالبرید
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 الكثافة السكانیة 
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 إجادة محدودة للغة اإلنجلیزیة
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 ناخبون ذوو االحتیاجات الخاصة
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 المركباتانخفاض معدالت ملكیة 

 

 
  



 75من  68صفحة   -مسودة خطة إدارة االنتخابات 
 

 المناطق ذات مجتمعات الدخل المنخفض 
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 المقیمون الذین لھم حق التصویت، ولكن لم یُسجلوا بعد للتصویت
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 السكان المعزولون جغرافیًا 
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 المناطق المحتملة لمركز التصویت أو مواقع صنادیق إیداع االقتراع
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 طابق مركز أخبار المقاطعة 
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 المنشورات 
 إشعار عام لالجتماعات االستشاریة

 إشعار عام
 اجتماعات استشاریة 

یُذكر بموجب ھذا أن اجتماًعا تشاوریًا افتراضیًا لتطویر مسودة خطة إدارة االنتخابات وفقًا لقانون اختیار الناخبین سیعقد یوم 
ذوي االحتیاجات  ھذا االجتماع االفتراضي مخصص للسكان وممثلي مجتمع . 2022ینایر، كانون الثاني  24اإلثنین الموافق 

وممثلیھم أو یقدمون خدمات    ذوي االحتیاجات الخاصة واألفراد الذین یدافعون نیابة عن األفراد    ، والمنظمات المجتمعیة،الخاصة
 لھم، والمناصرین، وأصحاب المصلحة اآلخرین الذین یمثلون كل والیة في المقاطعة والمجتمعات اللغویة المشمولة فیدرالیًا. 

 المجتمعات المشمولة فیدرالیًا  
 ألمریكیة األصلیة والفلبینیة والصینیةاإلسبانیة والفیتنامیة وا 

 المجتمعات المشمولة على مستوى الوالیة 
 العربیة والكوریة والیابانیة والالوسیة 

الجمھور،   ُدِعي  لذلك   .اتھمیُحّدِث قانون اختیار الناخبین التصویت من خالل تزوید الناخبین بخیارات مریحة متعددة لإلدالء بأصو 
ووالیات المقاطعة والمجتمعات    ذوي االحتیاجات الخاصةبما في ذلك المناصرین وأصحاب المصلحة الذین یمثلون األشخاص  

اللغویة المشمولة فیدرالیًا، من أجل تقدیم مدخالت بشأن خطة إدارة االنتخابات، التي تشمل تحدید مواقع مراكز التصویت ومواقع 
 صنادیق إیداع االقتراع، فضًال عن توعیة الناخبین وخطط التوعیة. 

الثاني    13في    كانون  بأمین ، ستُنشر مسودة بر2022ینایر،  الخاص  اإللكتروني  الموقع  االنتخابات على  إدارة  نامج خطة 
ترجمات مسودة خطة إدارة اللغة بلغات والیات    ستُنشر). عالوة على ذلك،  sdvote.comالتسجیل في قانون اختیار الناخبین (

إضافیة باستخدام أدوات أمین التسجیل   المقاطعة واللغات المشمولة فیدرالیًا. ُدِعي الجمھور لمراجعة مسودة الخطة وتقدیم تعقیبات
 عبر اإلنترنت. 

المھتمین من مجتمعات    الممثلین  الناخبین في مقاطعة سان دییغو  الخاصةیدعو أمین تسجیل  والمجتمعات    ذوي االحتیاجات 
عت جمیع اللغویة في المقاطعة إلى تقدیم االستشارات والمدخالت بشأن تطویر مسودة خطة إدارة االنتخابات في المقاط عة. ُشّجِ

  5:30، من الساعة  2022ینایر، كانون الثاني    24األطراف المھتمة على حضور االجتماع االفتراضي یوم اإلثنین، الموافق  
 مساًء. 7:30مساًء، وحتى 

 انضم إلى االجتماع على منصة "زووم" عن طریق الحاسب اآللي أو الھاتف المحمول: 
 https://sdvote.zoom.us/j/91390186899الرابط:  
 913 9018 6899معرف الحلقة الدراسیة الشبكیة:  
 استخدم زر "رفع الید" إلعالم مدیر االجتماع برغبتك في التعلیق. 

 

  

https://sdvote.zoom.us/j/91390186899
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 إشعار عام لالجتماعات االستشاریة (تابع)  

 "زووم" عبر الھاتف: انضم إلى االجتماع على منصة 
 ) 888(  475-4499) أو 877( 853-5257اتصل بالرقم الساخن المجاني:  
 913 9018 6899معرف الحلقة الدراسیة الشبكیة:  
 إلعالم مدیر االجتماع برغبتك في التعلیق. 9اضغط على * 

وینایر/  2021دیسمبر، كانون األول  یُذكر أیًضا أنھ تُعقد اجتماعات استشاریة إضافیة شخصیة وافتراضیة على مدار شھري 
ذوي  . ویدعو أمین تسجیل الناخبین في مقاطعة سان دییغو السكان المھتمین والممثلین المھتمین من مجتمع  2022كانون الثاني  

م أو وممثلیھ  ذوي االحتیاجات الخاصة، والمنظمات المجتمعیة، واألفراد الذین یدافعون نیابة عن األفراد  االحتیاجات الخاصة
والمجتمعات    .األفراد الذین یقدمون خدمات لھم، والمناصرین، وأصحاب المصلحة اآلخرین الذین یمثلون كل والیة في المقاطعة

المجتمعي   التقویم  في  االجتماع  عن  مفصلة  ومعلومات  المحدث  الجدول  على  العثور  یمكنك  فیدرالیًا.  المشمولة  اللغویة 
)sdvote.com .( 

) (صوتیًا) أو البرید  800(  696-0136واللغة، یرجى االتصال على رقم    ذوي االحتیاجات الخاصةللتسھیالت المتعلقة بذوي   
قبل أربعة أیام عمل على األقل من االجتماع االستشاري المقرر. سیبذل مكتب   rovmail@sdcounty.ca.govاإللكتروني:  

 أمین التسجیل مقاطعة سان دییغو قصارى جھده لتلبیة الطلبات المتسلَّمة في أقل من أربعة أیام عمل. 

 . 2021دیسمبر، كانون األول  8بتاریخ  

 سینثیا بایس  
 تسجیل الناخبین 

  



 75من  75صفحة   -مسودة خطة إدارة االنتخابات 
 

 ر عام مخصص للنشر للعامةإشعا
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