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  ملخص تنفيذي 

سبتمبر، أيلول   29) ليصبح قانونًا في 26-(ألين دي 450ُوقِّع على قانون اختيار ناخبي كاليفورنيا، أو مشروع قانون مجلس الشيوخ 
بعد الموافقة على مجلس المشرفين  إلى قانون انتخابات كاليفورنيا، مما يسمح للمقاطعات المأذون لها،  4005، مضيفًا القسم 2016

  29خاصتها إجراء أي انتخابات بالبريد وفقًا لمتطلبات بعينها. بموجب قانون اختيار الناخبين، ترسل بطاقة اقتراع إلى كل الناخبين قبل 
ع ومراكز التصويت في  يوًما من بدء االنتخابات، وتقيم كل مقاطعة، مع إسهامات الجمهور، العديد من مواقع صناديق بطاقات االقترا

جميع أنحاء المقاطعة ليتمكن أي ناخب في المقاطعة من اإلدالء بصوته. هذا التشريع هو واحد من العديد من اإلصالحات االنتخابية  
مة من أجل تغيير طريقة إجراء االنتخابات بهدف زيادة مشاركة الناخبين وإشراكهم من خالل توسيع خيارات التصويت.   المصمَّ

أكتوبر،   19مجلس مشرفي مقاطعة سان دييغو على انتقال المقاطعة إلى نموذج مركز التصويت بموجب قانون اختيار الناخبين في وافق 
. أنشأ مسجل مقاطعة سان دييغو للناخبين على الفور مجموعات عمل داخلية لتطوير عمليات تشغيل وإجراء 2021تشرين األول 

  يت.االنتخابات بموجب نموذج مركز التصو

 جرى بالفعل إنجاز قدر كبير من التخطيط، باإلضافة إلى شراء التكنولوجيا والمعدات المطلوبة نتيجةً إلدارة كل من االنتخابات الرئاسية
، في والية كاليفورنيا النتخاب حاكم والية كاليفورنيا بموجب 2021سبتمبر، أيلول  14و 2020نوفمبر، تشرين الثاني  3العامة في 
  شبه قانون اختيار الناخبين" بسبب الجائحة العالمية.نموذج "ي

 باإلضافة إلى العمل الذي أنجزه مكتب أمين التسجيل بالفعل، لقد دمجنا التعقيبات المقدمة من الناخبين واللجان االستشارية المجتمعية،
إلى الناخبين. عالوة على ذلك، نحن ممتنون   مثل: اللجنة االستشارية بتيسير الوصول إلى اللغة، واللجنة االستشارية بتيسير الوصول

  للدعم والتوجيه الذي قدمه مكتب وزير الخارجية والمقاطعات التي انتقلت قبلنا. 

توفر خطة إدارة االنتخابات األساس والمخطط اإلرشادي لمستقبل التصويت واالنتخابات في مقاطعة سان دييغو. لقد حدثنا موقعنا على  
يمكن العثور  ور بالتغييرات الطارئة وأدرجنا أدوات من أجل تلقي التعقيبات المجتمعية واالقتراحات بشأن الموقع. اإلنترنت إلعالم الجمه

  .)sdvote.comقانون اختيار الناخبين (على الموقع اإللكتروني على 

يق العام واالنتهاء من خطة إدارة االنتخابات، سيقوم مكتب أمين التسجيل بتنفيذ خطة شاملة لتثقيف وتوعية الناخبين تتراوح بعد فترة التعل
من توسيع وجودنا على وسائل التواصل االجتماعي، والشراكات مع المدارس الثانوية ومؤسسات التعليم العالي، والتعاون مع الوكاالت 

إن الخطة هي إطار عمل لمكتب أمين  مجتمعية، وإجراء مجموعة متنوعة من ورش عمل توعية الناخبين.الحكومية والمنظمات ال
مليون ناخب مسجل في مقاطعة سان دييغو بالتغييرات الطارئة واالنتقال إلى   1.9التسجيل من أجل تلبية هدفه المتمثل في إبالغ أكثر من 

  نموذج مركز التصويت.

، وهي االنتخابات األولية للحاكم، 2022يونيو/حزيران  7مستوى المقاطعة بموجب هذا النموذج الجديد في ستعقد أول انتخابات على 
وهي االنتخابات األولية الخاصة لمنطقة مجلس والية  2022أبريل/نيسان  5وستعقد أول انتخابات خاصة بموجب هذا النموذج في 

دييغو بخيارات تصويت أكثر مالءمة وأمانًا وتجربة ناخبين محّسنة من خالل نموذج  . نتطلع إلى تزويد ناخبي مقاطعة سان 80كاليفورنيا 
سيتلقى جميع الناخبين المسجلين النشطين بطاقة اقتراع بالبريد، وال يزال بإمكانهم اختيار التصويت من خالل الحضور   مركز التصويت.

  الشخصي في أي مركز اقتراع في مقاطعة سان دييغو.
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مركًزا لالقتراع، وستكون جميعها مفتوحة مدة أربعة  195د خطة إدارة العمل، ستمتلك مقاطعة سان دييغو ما ال يقل عن في وقت إعدا
يوًما  11مركًزا لالقتراع مدة سبعة أيام إضافية ليصبح المجموع  195مركًزا من أصل  38أيام، بما في ذلك يوم االنتخابات، مع فتح 

ناديق بطاقات االقتراع بالبريد استناًدا إلى إجماليات تسجيل الناخبين الحالية ومتطلبات قانون انتخابات موقعًا لص 130وما ال يقل عن 
كاليفورنيا. يجوز للناخبين إعادة اقتراعهم عن طريق إرسال االقتراع بالبريد (ال يلزم وجود طابع بريد)، أو في موقع صندوق إيداع 

  االقتراع، أو في أي مركز تصويت.

ينما ننتقل إلى نموذج مركز االقتراع، أظل أنا والموظفين التابعين لي ملتزمين بمهمتنا المتمثلة في توفير خدمات االنتخابات لمواطني 
مقاطعة سان دييغو لضمان المساواة في الوصول إلى العملية االنتخابية، وحماية نزاهة األصوات، والحفاظ على شفافية ودقة ونزاهة 

  ماية الناخبين من انتشار المعلومات المضللة من خالل إطالعهم على خيارات التصويت وإجراء االنتخابات. العملية مع ح

  سينثيا بايس 
  تسجيل الناخبين 

  مقاطعة سان دييغو
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  التصويت عن طريق االقتراع بالبريد 

§4005(a)(8)(A) 

مليون  1.9يتلقى كل ناخب من ناخبيها، الذين يتجاوز عددهم يتطلب تنفيذ قانون اختيار الناخبين في مقاطعة سان دييغو أن 
ناخب نشط مسجل، بطاقة اقتراع بالبريد. أثبتت مقاطعة سان دييغو أن وضعها جيد، بحيث يخول لها التعامل مع حجم طباعة  

طلب سلوك الناخبين الحالي بطاقات االقتراع بالبريد التي ستنجم عن هذا االلتزام، وإرسالها بالبريد، وتجهيزها. يدعم هذا الم
  واالتجاهات المتوقعة، التي يضعها مسجل مقاطعة سان دييغو لمكتب الناخبين بالفعل في االعتبار.

عالوة على ذلك، فيما يخص جميع االنتخابات المستقبلية، سيحصل جميع الناخبين في الوقت الحالي على بطاقة اقتراع بالبريد 
  (بيرمان).  37ذج التصويت، وفقًا لمشروع قانون الجمعية رقم بغض النظر عن تفضيالتهم أو نمو

  الخلفية  

مليون بطاقة اقتراع   1.4، أصدر مكتب أمين التسجيل ما يقرب من 2020 مارس، آذارفي االنتخابات األولية الرئاسية في 
٪ من إجمالي الناخبين  75أي ما يقرب من  تسلمُّ بطاقات االقتراع بالبريد بالبريد للناخبين الذين طلبوا على وجه التحديد 

المسجلين في المقاطعة. إن عدد الناخبين الذين يطلبون تلقي االقتراع بالبريد يتزايد باطراد خالل الجزء األكبر من العقدين 
قد   الماضيين. مع هذه النسبة الكبيرة ممن يفضلون التصويت عن طريق البريد على مر السنين، فإن مكتب أمين التسجيل

  احترف إدارة عملياته وزاد من قدرته وأصبح أكثر استعداًدا إلدارة تجهيز بطاقات االقتراع عبر البريد بدقة وأمان.

. نتيجة لوباء فيروس  2020الثاني  نوفمبر، تشرينأثبت هذا اإلعداد نجاحه في أثناء إدارة االنتخابات العامة الرئاسية في 
) والتشريعات ذات الصلة  N-67-20و N-64-20ي، األمران التنفيذيان للحاكم رقما () العالم19-كورونا المستجد (كوفيد 

ومبيرج)، سمحت لمسجل الناخبين   - 423مشروع قانون بيرمان ومجلس الشيوخ  - 860(مشروع قانون الجمعية رقم 
سل مكتب أمين التسجيل أكثر من  بإجراء االنتخابات الرئاسية العامة بموجب نموذج تصويت "يشبه قانون اختيار الناخبين"، أر

موقع اقتراع شخصي مفتوًحا مدة  235مليون بطاقة اقتراع إلى جميع الناخبين المسجلين النشطين في المقاطعة، وأتاح  1.96
  موقعًا مفتوًحا لتسليم االقتراع بالبريد لما يقرب من شهر.  125أربعة أيام، و

، في انتخابات  2021 سبتمبر، أيلول 14قانون اختيار الناخبين" في   عمل أمين التسجيل مرة أخرى بموجب نموذج "يشبه
مليون بطاقة اقتراع بالبريد إلى الناخبين المسجلين النشطين في   1.96مبكرة لحكام والية كاليفورنيا. حيث أُرسلت أكثر من 

القتراع الشخصي مدة أربعة أيام من  موقعًا ل 221موقعًا لتسليم االقتراع بالبريد مدة شهر تقريبًا و 131المقاطعة، وفُتح  
  التصويت الشخصي. 

  طباعة بطاقات االقتراع وتجهيز إرسالها بالبريد  

يمتلك مكتب أمين التسجيل مورًدا معتمًدا من الدولة يمكنه التعامل مع التصويت عن طريق طباعة االقتراع بالبريد والقدرة  
طويلة األمد وقوية مع مكتبه المحلي للخدمات البريدية بالواليات   على إرساله. عالوة على ذلك، حافظ المكتب على شراكة

  المتحدة من أجل ضمان تسليم االقتراع بالبريد وإعادته في الوقت المناسب. 
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يُرسل التصويت عن طريق حزمة البريد إلى الناخبين في ظرف أبيض مطبوع عليه شعار البريد االنتخابي الرسمي، ويحتوي  
  على ما يلي: 

  إعادة أصفر ظرف  
  بطاقة االقتراع الرسمية، التي قد تكون مقسمة على بطاقات اقتراع متعددة حسب عدد المنافسات في االنتخابات  
  تعليمات عن كيفية استكمال بطاقة االقتراع وإعادتها  
   أقرب مركز تصويت وموقع صندوق االقتراع مع تحديد االتجاهات إلى القوائم الكاملة وساعات العمل على موقع

sdvote.com  
   "الصق "لقد قمت بالتصويت  

  تجهيز بطاقات االقتراع الُمعادة عبر البريد  

لالقتراع بالبريد. يشغل المكتب حاليًا ماكينات  لقد استثمر مكتب أمين التسجيل على مر السنين في إدارة التجهيزات الخلفية 
فرز البريد عالية السرعة الخاصة به، وتُستخدم في تجهيز بطاقات االقتراع المعادة. حيث تلتقط آالت الفرز هذه صورة لكل 

ة بين  ظرف ُمعاد، وتتتبع إعادة بطاقة االقتراع. يستخدم الموظفون صور التوقيع على األظرف المعادة إلجراء مقارن
التوقيعات وتحديد ما إذا كان التوقيع يطابق توقيع الناخب في الملف. إن سرعة معدات فرز البريد، وتكاملها مع عملية التحقق 
من التوقيع، واستخدام آالت االستخراج المؤتمتة قد سمحت لمكتب أمين التسجيل بالتعامل بسالسة مع حجم بطاقات االقتراع  

  بالبريد المعاد.

  ّدِ بطاقات االقتراع المعادة عبر البريد عملية ع

بطاقة اقتراع في الساعة لكل  10000يمتلك مكتب أمين التسجيل ثماني ماسحات ضوئية عالية السعة يمكنها مسح أكثر من 
ولديها قدرة مسح ضوئي تزيد على الضعف. يتمتع المكتب بإمكانية   2019ماسح ضوئي. حيث جرى شراؤها في عام 

بطاقة اقتراع في الساعة لكل  4000، يمكنها مسح أكثر من "Canon"ماسحة ضوئية إضافية من ماركة  40الوصول إلى 
  ماسح ضوئي، ويمكن استخدامها عند الحاجة إلى سعة إضافية في أثناء الدورة االنتخابية. 

  تعقب االقتراع بالبريد 

لوزير الخارجية، ويجرى تشغيله من خالل يستخدم مكتب أمين التسجيل نظام "أين بطاقة االقتراع خاصتي" التابع 
"BallotTrax  ،يوفر هذا النظام شفافية إضافية للناخبين بشأن حالة االقتراع عبر البريد. يمكن للناخبين تلقي إخطارات ."

ع  مثل: ظرف اإلعادة األمني الخاص بهم مع التحركات المرفقة ببطاقة االقتراع عبر التدفق البريدي. يجرى تعقب االقترا
بالبريد باستخدام الرمز الشريطي للبريد الذكي، الذي تستخدمه خدمة البريد بالواليات المتحدة لتتبع وقت إرسال االقتراع  

  بالبريد ووقت إعادته إلى مكتب أمين التسجيل.
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  االقتراعإيداع مواقع مراكز التصويت وصناديق  
§4005(a)(10)(B) 

معايير وصيغ مفصلة لوضع مراكز التصويت وصناديق االقتراع ومواقعها. حيث ستُحدد مواقع يضع قانون اختيار الناخبين 
  مراكز التصويت وصناديق االقتراع بناًء على اعتبارات ومتطلبات محددة موصوفة أدناه:

 القرب من وسائل النقل العام  
 ريد القرب من المجتمعات ذات االستخدام المنخفض تاريخيًا للتصويت عن طريق الب  
  القرب من التجمعات السكانية  
 القرب من مجتمعات األقليات اللغوية  
  القرب من الناخبين ذوي اإلعاقة  
 القرب من المجتمعات ذات المعدالت المنخفضة لمالكي السيارات الخاصة  
  القرب من المجتمعات منخفضة الدخل  
 القرب من مجتمعات الناخبين المؤهلين غير المسجلين للتصويت  
 القرب من السكان المعزولين جغرافيًا، بما في ذلك محميات األمريكيين األصليين  
  القرب من الحرم الجامعي أو الجامعة  
 إتاحة مواقف السيارات التي يسهل الوصول إليها والمجانية  
 المسافة والوقت، اللذان يجب على الناخب قطعهما بالسيارة أو المواصالت العامة  
 لقرب من مراكز التصويت ومواقع تسليم بطاقات االقتراعأنماط حركة المرور با  

  صيغة مركز التصويت واعتباراتها
§4005(a)(10)(l)(vi)(l) 

وضع قانون اختيار الناخبين صيغة لتحديد عدد مراكز التصويت بناًء على عدد الناخبين المسجلين. حيث يُطلب من المقاطعات  
أيام لكل   4 لمدةناخب مسجل، ومركز تصويت واحد يستمر  50000يوًما لكل  11 لمدةتوفير مركز تصويت واحد يستمر 

 39لموضحة في قانون اختيار الناخبين، فإن الحد األدنى المطلوب هو ناخب مسجل. استناًدا إلى الخوارزمية ا 10000
أربعة أيام،   لمدةمركًزا للتصويت يستمر فتحهم  195يوًما، بما في ذلك يوم االنتخابات، و 11 لمدةمركًزا مفتوًحا للتصويت 

  بما في ذلك يوم االنتخابات، في مقاطعة سان دييغو.

مركًزا   39راكز تصويت أكثر من الحد األدنى المطلوب. ستدير مقاطعة سان دييغو نحو يخطط مكتب أمين التسجيل لتوفير م
يوًما، بما في ذلك يوم االنتخابات. ستعمل جميع المواقع عمًال كامًال خالل األيام األربعة األخيرة   11 لمدةمفتوًحا للتصويت 

ون لمراكز التصويت "يومان مفتوحان"، مع تشغيل  من التصويت في جميع أنحاء مقاطعة سان دييغو. عالوة على ذلك، سيك
  عدد أكبر من مراكز التصويت خالل األيام األربعة األخيرة مع زيادة ساعات العمل يوم االنتخابات. 

ستؤدي زيادة عدد المواقع إلى تمكين وضع مراكز تصويت إضافية في المجتمعات المعزولة، مثل: "منتجع بوريجو الربيعي"،  
  و"كامبو" و"ديسكانسو"، و"رين كون"، و "وارنر سبرينجز".  و"بوليفارد"،
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  المتطلبات الدنيا لمركز التصويت

ستُحدد مراكز التصويت بناًء على المتطلبات المنصوص عليها في القانون، وتيسير الوصول إلى الناخبين ذوي اإلعاقة  
سيستخدم مكتب أمين التسجيل بيانات الناخبين والسكان للمساعدة في  واحتياجات اللغة، وتوافر الموقع، وتعقيبات الجمهور. 

  اختيار أفضل المناطق إلقامة مراكز التصويت.

يعمل مكتب أمين التسجيل على تحديد المئات من المرافق المحتملة وتقييمها من أجل ضمان توزيع المواقع في جميع أنحاء  
  كثر راحة لجميع الناخبين. مقاطعة سان دييغو بطريقة توفر وصوًال أكبر وأ

  اختيار موقع مركز التصويت

يتطلب قانون اختيار الناخبين من المقاطعات مراعاة ما ال يقل عن أربعة عشر معياًرا عند إنشاء مراكز التصويت. يستخدم   
المكانية المتاحة من   مكتب أمين التسجيل أداة تحديد الموقع الخاصة بمركز الديمقراطية الشاملة، وأحدث البيانات الجغرافية

"SanGIS للنظر في جميع المعايير المطلوبة. يوفر مكتب أمين التسجيل الوصول إلى أداة تحديد الموقع التفاعلية الخاصة "
بمركز الديمقراطية الشاملة، التي تسمح للمستخدم بالبحث عن أي موقع مقترح وتقييمه وفقًا للمعايير المطلوبة (راجع وصف  

  ). 22لموقع الخاصة بمركز الديموقراطية الشاملة في الصفحة أداة تحديد ا

بينما توفر أداة تحديد الموقع الخاصة بمركز الديمقراطية الشاملة طريقة سريعة وفعالة لتقييم المواقع المقترحة وفقًا للمعايير  
  المطلوبة، إال أنها ال تحدد تلقائيًا مكان تحديد مواقع مراكز التصويت واعتمادها.

  تقييم استبيان مركز التصويت

باإلضافة إلى النظر في المعايير المطلوبة، يضع تقييم استطالع مركز التصويت في االعتبار العديد من عناصر اختيار الموقع  
األخرى التي، مع أنها ليست مطلوبة بموجب القانون، تؤثر على عملية تحديد موقع مركز التصويت. تتضمن بعض األمثلة  

يار الموقع طريق االنتقال، وحجم غرفة التصويت، ووجود اإلضاءة الكافية (في الداخل والخارج)، والمنطقة عناصر اخت
  الجغرافية للموقع المقترح، واالتصال باإلنترنت، والكفاءة الكهربائية. 

  عملية التوظيف لمنشأة مركز التصويت

، أجرى مكتب أمين التسجيل كالً من انتخابات  19-جد كوفيد نتيجة لتشريعات الطوارئ والوباء العالمي لفيروس كورونا المست
بموجب  2021واالنتخابات المبكرة لحكام الواليات في سبتمبر، أيلول   2020الرئاسة العامة لشهر نوفمبر، تشرين الثاني 

ام من  موقع تصويت مفتوح مدة أربعة أي  235إلى  221نموذج تصويت "يشبه قانون اختيار الناخبين" مع وجود عدد 
التصويت في جميع أنحاء المقاطعة. جريت مراجعة مواقع التصويت هذه وتقييمها مرة أخرى لتحديد ما إذا كانت تفي بالحد 

  األدنى من متطلبات مركز التصويت. 

جرى االتصال بالمواقع غير القادرة على استيعاب عمليات مركز التصويت، مثل: المساكن الخاصة والمواقع التي تقل   
قدم مربع، إلبالغهم باالنتقال إلى نموذج تصويت جديد وشكرهم على خدمتهم السابقة. نُقلت المرافق   1000تها عن مساح

  المتبقية إلى المستوى التالي من االستعراض في عملية التعيين.
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  أبحاث المرافق

تصويت واالتصال بهم ليكونوا مراكز  موقع   500بناًء على عملية التعيين السابقة للمنشأة، روجعت قائمة تضم أكثر من 
  تصويت محتملة إذا استُوفِيت المعايير األولية. 

جرى االتصال بالمرافق غير العامة لمزيد من المناقشة بخصوص التوافر والتكاليف المحتملة. جرى أيًضا االتصال بالمرافق  
  العامة لتحديد موعد تقييمات استبيان مركز التصويت. 

كان االقتراع المستخدم سابقًا، تُقيم العقارات والمرافق العامة اإلضافية داخل المقاطعة وتُضاف إلى  باالتساق مع بحوث م
القائمة الرئيسة لمزيد من البحث. جرى االتصال بالمنشآت المناسبة، التي لم تستخدم بصفتها أماكن اقتراع، إلجراء تقييمات  

  البيانات السكانية، قُيِّمت المدن لعدد مستهدف من مراكز التصويت.موقع مركز التصويت. باإلضافة إلى ذلك، بناًء على 

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

استبيانات إمكانية  يعمل مكتب أمين التسجيل حاليًا على عملية تحديد مراكز التصويت المحتملة وإجراء تقييمات الموقع و
الوصول. حيث سيُجرى اختيار مواقع مراكز التصويت بالتنسيق مع تعقيبات الجمهور والمتطلبات التي يقتضيها القانون.  

ستُدرج القائمة النهائية لمراكز التصويت المختارة في كتيب معلومات الناخب، وستكون متاحة على الموقع اإللكتروني الخاص  
  .sdvote.comبأمين التسجيل،  

 8:00مركًزا للتصويت تقريبًا خالل ساعات العمل العادية، من الساعة  39بدًءا من عشرة أيام قبل يوم االنتخابات، سيفتح  
ز تصويت  مرك 196مساًء. وسيفتتح  8:00صباًحا حتى   7:00مساًء، وفي يوم االنتخابات من  5:00صباًحا حتى الساعة 

أيام في وقت   4يوًما و 11حق جدول المواقع لمدة في مال 67إضافي ابتداء من ثالثة أيام قبل يوم االنتخابات. راجع الصفحة  
  . sdvote.comالنشر. سينشر مسجل الناخبين في مقاطعة سان دييغو قائمة بمراكز التصويت على موقع 
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  خريطة المناطق المقترحة لمراكز التصويت
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  مخطط مركز التصويت
§4005(a)(10)(l)(vi)(XI) 

ستكون تجربة الناخب في أي من مراكز التصويت في المقاطعة مشابهة لتجربة التصويت في أحد مواقع التصويت المستخدمة 
. تقدم مراكز التصويت خدمات ومزايا معززة للناخبين تتسم  2021 سبتمبر، أيلولخالل االنتخابات المبكرة لحاكم الوالية في 

التصويت بما ال يقل عن أربع قوائم إلكترونية (سجالت االقتراع اإللكترونية)، مما   باألمان والراحة. ستُجهَّز جميع مراكز
يسمح لموظفي مركز التصويت بالتحقق من حالة الناخب وأهليته بسرعة وسهولة، وما ال يقل عن ثمانية أجهزة لوضع 

  العالمات على بطاقات االقتراع.  سيتمكن الناخب في مراكز التصويت من: 

 صيًا أو تسليم بطاقة االقتراع بالبريد، التي جرى التصويت بها بالفعل (مختومة داخل ظرف اإلعادة التصويت شخ
  الخاص بها) 

  استخدم جهاز وضع العالمات على بطاقات االقتراع بشاشة تعمل باللمس لوضع العالمة على االختيارات وطباعة
  بطاقة اقتراع رسمية

o قتراع سهلة االستخدام بالكامل، مما يسمح للناخبين من ذوي  جميع أجهزة وضع العالمات على بطاقات اال
  اإلعاقة بالتصويت باستقاللية وبسرية

  التصويت شخصيًا باستخدام بطاقة االقتراع التي تلقاها بالبريد  
  الحصول على بطاقة اقتراع بديلة والتصويت في اليوم نفسه  
  الحصول على مساعدة لغوية  
   اليوم نفسه التسجيل للتصويت والتصويت في  
  (العنوان، الحزب السياسي) تحديث معلومات التسجيل الخاصة بالناخبين  

سينفذ مكتب أمين التسجيل إرشادات مخطط مركز التصويت لضمان وضع جميع أجهزة وضع عالمات على بطاقات االقتراع 
. ستكون المخططات حساسة  وأكشاك التصويت بطريقة تسمح للناخب بوضع عالمة على ورقة االقتراع باستقاللية وسرية

الحتياجات سهولة الوصول للناخبين، ومن المتوقع أن تُعدل من أجل أن تالئم األشكال واألحجام المختلفة لحجرات كل موقع  
  في المالحق للحصول على نموذج للمخطط). 66(راجع الصفحة  

  سيشمل كل مركز تصويت على مخطط من أربع محطات: 

  للترحيب بالناخبين، وإدارة أي صفوف، وقبول تسليم االقتراع بالبريد أو تقديم نماذج  محطة الترحيب: مخصصة
  تسجيل الوصول، وحافظة، وقلم، وتوجيه الناخبين إلى محطة تسجيل الوصول 

  محطة تسجيل الوصول: تسجيل وصول الناخبين، وتسجيل الناخبين المشروط، وتقديم المساعدة  
 مات على اختياراتهم بخصوصية واستقاللية باستخدام جهاز لوضع العالمات  محطة التصويت: يضع الناخبون عال

  على بطاقة االقتراع أو في مقصورة التصويت (تُرسل بطاقات االقتراع إليهم بالبريد) 
 "محطة تسجيل الخروج: يجرى اإلدالء باألصوات في صندوق االقتراع الرسمي ويُتسلَّم ملصق "لقد قمت بالتصويت  
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  موظفي مركز التصويتعدد 
§4005(a)(10)(l)(vi)(IX) 

أيام، وعدد محطات  4يوًما و  11يعتمد العدد التقديري لموظفي مركز التصويت على عدد مراكز التصويت، التي تبلغ مدتها 
والجدول الزمني تسجيل الوصول وأجهزة وضع العالمات على بطاقات االقتراع فيما يتعلق باإلقبال المتوقع لمركز التصويت 

الذي يدعم نوبات اليوم بأكمله. تُحتسب تقديرات العدد المطلوب لموظفي مركز التصويت بناًء على متوسط ستة موظفين 
أيام. يضع   4يوًما، واثني عشر موظفًا في جميع مركز التصويت، التي تعمل مدة   11مطلوبين في المراكز التي تعمل مدة 

  تكون هناك اختالفات في عدد الموظفين المطلوبين في أي مركز تصويت معين. المتوسط في اعتباره بأنه قد 

  الموظفون المتوقعون  أيام كاملة  نوبات    # األيام    نوع التوظيف  # المواقع   نوع مركز التصويت
فريق عمل مكون من   39  يوًما  11

  أفراد  6
   234  فرق عمل   6موقعًا ×  39  أيام 7

فريق عمل مكون من    
  أفراد  12

   234فرق عمل مضافة  6موقعًا ×  39    أيام 4  

      

فريق عمل مكون من    181    أيام-4
  أفراد  12

   2,172  فرق عمل  12موقعًا ×  186  أيام 4

      

  إجمالي االحتياجات المتوقعة 
  (إن جميع األرقام تقديرية)

220  
  

 2,640   
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  االقتراع واعتباراتهاصيغة صناديق 
§4005(a)(10)(l)(vi)(II) 

وضع قانون اختيار الناخبين صيغة لتحديد عدد مواقع صناديق االقتراع بناًء على عدد الناخبين المسجلين. أُبِلغت المقاطعات  
بتوفير موقعين على األقل داخل الوالية القضائية، حيث تُجرى االنتخابات أو حيث يوجد موقع صندوق اقتراع واحد على  

موقعًا لصناديق االقتراع   130  على األقل تقريبًاجل مقاطعة سان دييغو لتوفير ناخب مسجل. يخطط مس 15000األقل لكل 
  في جميع أنحاء مقاطعة سان دييغو.

يوضع الحد األدنى من المعايير في االعتبار ويُقيم في أثناء البحث عن أي موقع محتمل لصندوق االقتراع. يُوضع في االعتبار  
أن توفر للناخبين أفضل الخيارات اإلضافية من أجل تسليم بطاقات االقتراع بأمان  مواقع صناديق االقتراع التي من شأنها 

وراحة. تُبذل أفضل الجهود من أجل تحديد مواقع صناديق االقتراع المستقلة، في المناطق التي توجد بها تغطية كاميرا أمنية  
  في مناطق مختلفة عن مواقع مراكز التصويت ومكاتب البريد. 

  يج من مواقع صناديق االقتراع المستقلة والمزودة بالعاملين.سيكون هناك مز 

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

باإلضافة إلى الحد األدنى من متطلبات قانون اختيار الناخبين، يوفر مكتب وزير خارجية كاليفورنيا لوائح، مثل: سهولة 
الوصول ومتطلبات اللغة. ُصممت صناديق االقتراع المستقلة من أجل توفير لغة قانونية مترجمة مدرجة في رسومات 

أمين التسجيل إمكانية إضافة ميزات إضافية من أجل دعم الناخبين ذوي  صندوق االقتراع. باإلضافة إلى ذلك، يقيم مكتب 
ذوي االحتياجات  اإلعاقة، مثل: توفير المحتوى بلغة برايل واألعمال الفنية عالية التباين، وسيواصل العمل مع شركاء مجتمع 

  للبحث عن أفضل الممارسات للنظر فيها في المستقبل.  الخاصة

ر مواقع صناديق   االقتراع ، سواء في داخل المبنى أو في الخارج، بناًء على المتطلبات المنصوص عليها في قانون  ستُقرَّ
  اختيار الناخبين، وسهولة الوصول إلى الناخبين ذوي اإلعاقة واحتياجات اللغة، وتوافر الموقع، وتعقيبات الجمهور. 

وتقييمها من أجل ضمان توزيع صناديق االقتراع في  سيعمل مكتب أمين التسجيل على تحديد المئات من المواقع المحتملة  
  جميع أنحاء مقاطعة سان دييغو بطريقة توفر وصوًال أكبر وأكثر راحة لجميع الناخبين. 

.  1.  المادة 3، الفصل  7. اإلدارة، القسم 2باإلضافة إلى ذلك، سيتبع أمين التسجيل إرشادات "قانون لوائح كاليفورنيا، الباب 
ق صناديق تسليم االقتراع بالبريد والتصويت عن طريق مواقع إيداع البريد" التي توفر تدابير أمنية في  التصويت عن طري

متطلبات تصميم صندوق االقتراع والمراقبة األمنية وإجراءات االستخدام خالل فترة التصويت المتاحة. سيُرسل التصميم 
ادها أن الصندوق رسمي وآمن. عالوة على ذلك، ستتمتع صناديق واللغة المطبوعان على صناديق االقتراع للجمهور رسالة مف

  االقتراع بأمان وقائي، مثل: الطالء المضاد للتخريب وميزات إخماد الحرائق.
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  تقييم استبيان صندوق االقتراع

مواقع صناديق االقتراع.  يتطلب قانون اختيار الناخبين من المقاطعات مراعاة ما ال يقل عن أربعة عشر معياًرا عند إنشاء 
يستخدم مكتب أمين التسجيل أداة تحديد الموقع الخاصة بمركز الديمقراطية الشاملة، وأحدث البيانات الجغرافية المكانية  

" للنظر في جميع المعايير المطلوبة. يوفر مكتب أمين التسجيل الوصول إلى أداة تحديد الموقع SanGISالمتاحة من "
الديمقراطية الشاملة، التي تسمح للمستخدم بالبحث عن أي موقع مقترح وتقييمه وفقًا للمعايير المطلوبة   التفاعلية من مركز

  ). 22(راجع وصف أداة تحديد الموقع الخاصة بمركز الديموقراطية الشاملة في الصفحة 

تقييم المواقع المقترحة وفقًا للمعايير  بينما توفر أداة تحديد الموقع الخاصة بمركز الديمقراطية الشاملة طريقة سريعة وفعالة ل
  المطلوبة، إال أنها ال تحدد تلقائيًا مواقع صناديق االقتراع النهائية.

فضًال عن الحد األدنى من المتطلبات، ستؤخذ في االعتبار معايير إضافية عند اختيار مواقع صناديق االقتراع. وعلى الرغم  
القانون، إال أنها تؤثر على عملية تحديد الموقع، وتحسن من مرغوبية الموقع.  من أن هذه المعايير ليست مطلوبة بموجب 

تتضمن بعض األمثلة عناصر اختيار الموقع هذه، وجود كاميرا أمنية في الموقع، وتوافر أماكن وقوف السيارات قصيرة  
  رح. األجل/ المؤقتة لفريق استرجاع بطاقات االقتراع، ووجود إضاءة كافية في الموقع المقت

  عملية التعيين في موقع صندوق االقتراع 

ستُصاغ حزمة إعالمية، وستشمل خطابًا من مسجل الناخبين ونشرة إعالمية لصندوق االقتراع حول المواصفات والتوقعات  
واألسئلة المتكررة. حيث ستُستخدم هذه الحزمة للتواصل مع المواقع المحتملة وستوفر معلومات مفصلة حول عملية صندوق  

  القتراع. ستتضمن الحزمة اتفاقية صندوق االقتراع بحيث يكون لدى جميع األطراف فهم واضح لألدوار وااللتزامات. ا

روجعت أماكن االقتراع السابقة ومواقع تسليم االقتراع بالبريد لتحديد ما إذا كان الموقع يمكن أن يدعم وجود صندوق إيداع 
ديق االقتراع المحتملة، التي ستوفر خيارات إضافية للناخبين لتسليم بطاقات  االقتراع في الموقع. جرى تحديد مواقع صنا

االقتراع من خالل العمل بالتزامن مع اختيارات موقع مركز التصويت. باإلضافة إلى ذلك، أُجري بحث على مواقع المدن  
كز التسوق بالتجزئة المعروفة  المحتملة والمكتبات وغيرها من المواقع المتاحة للجمهور. عالوة على ذلك، ُحددت مرا

والممتلكات الخاصة بصفتها مواقع محتملة.  تخضع جميع مواقع صناديق االقتراع المحتملة لمزيد من المراجعة. يشبه األمر  
  عملية التعيين في مركز التصويت، حيث يجرى إعطاء األولوية للمدن والمناطق األكثر احتياًجا لصناديق االقتراع. 
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قع محتمل لتقييم الموقع لتحديد مدى مالءمته وسهولة الوصول إليه. بمجرد مراجعة الموقع بالكامل، ستُتخذ  سيخضع كل مو
قرارات نهائية بشأن الموقع المحتمل ألي مكان. سيتطلب ذلك العمل مع مستأجر الموقع أو شركة إدارة العقارات أو مالك 

  العقار أو جميعهم للحصول على الموافقة.

  يق االقتراع المحتملة مع أيام وساعات العملقائمة بصناد 
§4005(a)(10)(l)(vi)(IV), §4005(a)(10)(l)(vi)(VII) 

يعمل مكتب أمين التسجيل حاليًا على عملية تحديد مواقع صناديق االقتراع المحتملة وإجراء تقييمات الموقع واستبيانات  
إمكانية الوصول. حيث سيجرى اختيار مواقع صناديق االقتراع بالتنسيق مع تعقيبات الجمهور والمتطلبات التي يقتضيها  

صناديق االقتراع المختارة في كتيب معلومات الناخب وستكون متاحة على الموقع   القانون. ستُدرج القائمة النهائية لمواقع
  . sdvote.comاإللكتروني الخاص بأمين التسجيل، 

ى األقل يمكن الوصول إليه متاًحا ستُفتح جميع مواقع صناديق االقتراع خالل ساعات العمل العادية مع وجود صندوق واحد عل
  مساًء.  8:00أيام في األسبوع. ستُغلق جميع مواقع صناديق االقتراع يوم االنتخابات في الساعة   7ساعة، مدة  24على مدار 

في مالحق جدول مواقع صناديق االقتراع في وقت الكتابة والنشر. سينشر مسجل مكتب الناخبين قائمة   77راجع الصفحة 
  . sdvote.comبمواقع صناديق االقتراع على 
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  خريطة المناطق المقترحة لمواقع صناديق االقتراع
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  ومنهجية تحديد مراكز االقتراع وصناديق االقتراعأدوات 

أداة تحديد الموقع الخاصة  للمساعدة في اختيار المواقع لمراكز التصويت ومواقع صناديق االقتراع، يستخدم مكتب أمين التسجيل 

ظام المعلومات الجغرافية للمقاطعة للمساعدة في تحديد المواقع المثلى لمراكز التصويت المحتملة  وتقنية ن بمركز الديمقراطية
ومواقع صناديق االقتراع. يتحقق ذلك من خالل تصور البيانات الديموغرافية وبيانات الناخبين، وأماكن االقتراع، ومعلومات  

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

باستخدام شبكة أداة تحديد الموقع، المكونة من خاليا تمتد لنصف ميل تغطي المقاطعة بأكملها، ُحددت "المناطق المناسبة"  
وقورنت بأماكن االقتراع المؤرشفة ومواقع التصويت والعقارات العامة والمرافق الجديدة. أُجريت تقييمات االستبيان لتحديد ما 

ي بالحد األدنى من المعايير المطلوبة وعناصر اختيار الموقع األخرى لمركز التصويب أو موقع صندوق إذا كانت المواقع ستف
  إيداع االقتراع. 

لمزيد من المساعدة في العملية، ُدمجت بيانات مركز الديمقراطية الشاملة مع مراكز التصويت المحتملة ومواقع صناديق  
راع المؤرشفة ومواقع التصويت والبنية التحتية العامة والمواقع المجتمعية. يتيح ذلك إيداع االقتراع استناًدا إلى أماكن االقت

  استكشاف البيانات الحالية واقتراح مواقع جديدة وتتبع التقدم المحرز في عملية اختيار الموقع التخاذ قرارات مستنيرة. 

  المنهجية

الديمقراطية وعناصر اختيار الموقع وتقنية نظام المعلومات الجغرافية، سيحدد باستخدام أداة تحديد الموقع الخاصة بمركز 
مسجل الناخبين في سان دييغو المواقع لجميع "المناطق المناسبة" في المقاطعة الستضافة مراكز التصويت ومواقع صناديق 

  االقتراع. 

  نموذج اقتراح اختيار الموقع على الموقع اإللكتروني

جرى بها اختيار مواقع مراكز التصويت وصناديق االقتراع للتقييم وهي التعقيبات العامة، التي يجرى  ثمة طريقة أخرى يُ 
نوانها وسبب اقتراح  يتيح ذلك للجمهور تقديم اسم المنشأة وع  .sdvote.comتلقيها من خالل نموذج اقتراح الموقع على 

  الموقع. يواصل مكتب أمين التسجيل متابعة التعقيبات المتعلقة بمراكز التصويت ومواقع صناديق االقتراع. 
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  ذوي االحتياجات الخاصةالخدمات المقدمة للناخبين 
§4005(a)(10)(l)(vi)(X) 

طوال فترة االنتقال إلى نموذج مركز   ذوي االحتياجات الخاصةيلتزم مسجل الناخبين في مقاطعة سان دييغو بدعم الناخبين 
ويحدثها من خالل عملية   ذوي االحتياجات الخاصةالتصويت. سيزيد مكتب أمين التسجيل من الخدمات المقدمة للناخبين 

  تمعية وباستخدام مسح شامل محدث لسهولة الوصول.تعاونية من مدخالت اللجنة االستشارية والمج

  من خالل: ذوي االحتياجات الخاصةيدعم مكتب أمين التسجيل الناخبين 

  التأكد من استيفاء جميع مراكز التصويت لمتطلبات سهولة الوصول  
  الوصول استخدام أجهزة وضع العالمات على بطاقات االقتراع مع التقنية الحالية الداعمة لسهولة  
 توفير القدرة على اإلدالء بأصواتهم باستقاللية عن المنزل من خالل نظام التصويت المتاح عن بُعد بالبريد للمقاطعة  
 توفير نسخ صوتية من مواد التصويت  

  استبيان محدث إلمكانية الوصول
§4005(a)(4)(C) 

الوصول لوزير الخارجية، وأضيفت متطلبات إضافية   لالمتثال لمتطلبات إمكانية الوصول، روجعت القائمة المرجعية إلمكانية
إلى مسح مكان االقتراع الخاص بمسجل الناخبين لصياغة استبيان مركز تصويت مسجل مقاطعة سان دييغو. تركز النسخة  

قوف  المحدثة على فحص أكثر تعمقًا لمسارات االنتقال من وسائل النقل العام، والبحث عن مواقع بها أقصى عدد من أماكن و
  السيارات التي يمكن الوصول إليها، وأسئلة إضافية للتمييز بين أنواع منحدرات الرصيف. 

روجع االستبيان السابق أيًضا للتأكد من أن جميع األسئلة في االستبيان الحالي تتبع القائمة المرجعية إلمكانية الوصول لوزير 
الناخبين. ُحدث أيًضا تنسيق استبيان مركز التصويت من اإلصدارات الورقية  الخارجية والمتطلبات الواردة في قانون اختيار  

  السابقة واإلصدارات اإللكترونية القديمة إلى برنامج قائم على التطبيق يمكن استخدامه على جهاز إلكتروني محمول.

عليمات  مدرجة في كتيب معلومات الناخبين وت ذوي االحتياجات الخاصةمعلومات عن خدمات الناخبين 
  التصويت بالبريد

§4005(a)(8)(B)(i)(IV) 
 

المساعدة، ورقم الخط الساخن   ذوي االحتياجات الخاصةسيتضمن كتيب معلومات الناخب معلومات بشأن كيفية طلب الناخبين 
ة عامة.  في كاليفورنيا، وكيفية االتصال بمكتب تسجيل الناخبين ألية أسئل ذوي االحتياجات الخاصةللتصويت الخاص بحقوق 

باإلضافة إلى ذلك، سيحدد الكتيب إذا كان الناخب غير قادر على التأشير على ورقة االقتراع، يمكنه إحضار ما يصل إلى  
شخصين للمساعدة في التصويت. سيتضمن الكتيب أيًضا بطاقة بريدية بها طوابع بريد مدفوعة مسبقًا للناخبين لطلب نظام  

  للمقاطعة. التصويت المتاح عن بُعد بالبريد 

  ستُعِلم تعليمات االقتراع بالبريد الناخبين بتوافر طلب المواد االنتخابية بتنسيق يسهل الوصول إليه.
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  نشر المعلومات التي يمكن الوصول إليها على الموقع اإللكتروني
§4005(a)(10)(l)(i)(IV), §4005(a)(8)(B)(ii) 

الناخبين معلومات لجميع الناخبين بتنسيق يسهل الوصول إليه. جرى إيالء اهتمام  يوفر الموقع اإللكتروني الخاص بمسجل 
  خاص لتصميم الموقع اإللكتروني من أجل تسهيل االتساق مع برامج قراءة الشاشة والتنقل السهل.

يعات قانون اختيار  يزود الموقع اإللكتروني الناخبين بالمعلومات المتعلقة بالعملية االنتخابية، والتسجيل للتصويت، وتشر
للتصويت الميسور  الناخبين، وخطة إدارة االنتخابات. عالوة على ذلك، يحتوي الموقع على صفحة إلكترونية مخصصة 

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

  إمكانية الوصول إلى مركز التصويت وصناديق االقتراع  
  وصف وتعليمات جهاز التأشير على بطاقات االقتراع  
 موارد للناخبين ذوي اإلعاقة  
  طلب نظام التصويت المتاح عن بُعد بالبريد  

اإللكتروني معلومات عن أنواع الخدمات المتاحة للناخبين ذوي اإلعاقة، والخدمات التي يمكن الوصول إليها سيتضمن الموقع 
في مراكز التصويت، وأكثر من ذلك. وسيتضمن أيًضا قائمة بمراكز التصويت وصناديق االقتراع بتنسيق يسهل الوصول 

  إليه.

االقتراع بالبريد، أو نظام التصويت المتاح عن أن يطلب   ذوي االحتياجات الخاصةكيف يمكن للناخب من 
  بُعد بالبريد، أو بطاقة االقتراع البديلة 

§4005(a)(5), §4005(a)(10)(l)(ii) 

أن يطلب االقتراع بالبريد، أو نظام التصويت  ذوي االحتياجات الخاصة، يمكن للشخص مع االنتقال إلى مراكز التصويت
المتاح عن بُعد بالبريد، أو بطاقة االقتراع البديلة عبر الموقع اإللكتروني، أو البريد اإللكتروني، أو عبر الهاتف، كتابيًا أو  

ن خالل البطاقة شخصيًا في مكتب أمين التسجيل. يجوز للناخب أيًضا أن يطلب نظام التصويت المتاح عن بُعد بالبريد م
. باإلضافة إلى هذه الخيارات، سيتمكن الناخبون أيًضا المدرجة في كتيب معلومات الناخبالبريدية المدفوعة األجر والمدرجة 

  التصويت شخصيًا في أي مركز تصويت.ومن طلب بطاقة اقتراع بديلة 
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  التصويت الُمتاح عن بُعد بالبريد
§4005(a)(8)(B)(i)(IV) 

المسجلون في مقاطعة سان دييغو بطاقة اقتراع قابلة للتنزيل عن طريق االتصال   ذوي االحتياجات الخاصةقد يطلب الناخبون 
ذوي  بنظام التصويت الُمتاح عن بُعد بالبريد الخاص بأمين التسجيل. يوفر التصويت الُمتاح عن بُعد بالبريد للناخبين 

صول إلى االقتراع بالبريد إلكترونيًا. يمكن تنزيل بطاقة االقتراع على كمبيوتر  القدرة على طلب الو االحتياجات الخاصة
الناخب، وتأشيرها باستخدام التكنولوجيا المساعدة الخاصة بالناخب، ثم طباعتها. يجرى توفير التعليمات في نظام التصويت 

  الُمتاح عن بُعد بالبريد.

طاقات اقتراع التصويت الُمتاح عن بُعد بالبريد داخل ظرف اإلعادة وغلقه كما هو الحال مع أي اقتراع بالبريد، يجب وضع ب
  كما هو موضح في تعليمات النظام، وتوقيعه وإعادته بالبريد أو تسليمه في أي مركز تصويت أو موقع صندوق اقتراع رسمي. 

  ي أو بالبريد إلى كل ناخب. تتوافر تعليمات اإلعادة أيًضا في كتيب معلومات الناخب المرسل إلى البريد اإللكترون

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

ستُجهز مراكز التصويت في مقاطعة سان دييغو بما ال يقل عن ثمانية أجهزة اقتراع متاحة بالكامل، وقد تزيد عدد األجهزة 
  احتياجات الناخب. اعتماًدا على حجم غرفة االقتراع و

يمكن للناخب التأشير على ورقة اقتراعه باستخدام شاشة اللمس أو جهاز اللمس الصوتي أو التكنولوجيا المساعدة الخاصة به.  
توفر أجهزة االقتراع للناخبين ذوي اإلعاقة تجربة تصويت مستقلة. ستُرتب أجهزة االقتراع من أجل إتاحة الفرصة لجميع  

  بأصواتهم بخصوصية واستقاللية.الناخبين لإلدالء 

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

هناك أنواع متعددة من التعديالت المنطقية التي ستجرى بداخل مراكز التصويت. سيكون التسجيل اإللكتروني، والحد األدنى 
  .ذوي االحتياجات الخاصةمن المعايير لثمانية أجهزة اقتراع متاحة، والتعديالت المادية مطبقة من أجل توفير الدعم للناخبين 

ستتوافر الكراسي في محطات تسجيل الوصول وفي وحدات التصويت المتاحة عند الطلب. ستتوافر المكبرات عند الطلب، و
إذا احتاج الناخب إلى مساعدة إضافية، فسيكون موظفو مركز التصويت متاحين لمساعدة الناخب باعتبارهم دليًال مرئيًا من  

  خالل غرفة التصويت، أو لقراءة أي معلومات قد ال يتمكنون من رؤيتها. 

افة إلى التعديالت عند الطلب، سيجرى استبيان لكل مركز تصويت بشأن إمكانية الوصول إليه. إذا لزم األمر، يمكن  باإلض
تزويد المرافق بمنحدر قصير االرتفاع من أجل دخول الحجرات، ومخاريط لتحديد المخاطر، وحصائر لتغطية المنزلقات  

  قتراع مفتوحة لسهولة الوصول إليها.الخطرة. سيُطلب من معظم المرافق ترك أبواب حجر اال

سيكون لكل مركز تصويت الفتات تحمل رقم هاتف يمكن للناخب االتصال به لطلب التصويت أمام مركز التصويت دون 
  الدخول إليه. 
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  التصويت عبر الهاتف المحمول 

المحمول للناخبين في مواقع ومناطق سيستمر مكتب أمين التسجيل في البحث عن فرص لتوفير التصويت عبر الهاتف 
 جغرافية فريدة التي قد يكون للناخبين فيها وصول محدود إلى خيارات التصويت الشخصي.

  خط هاتف مجاني للناخبين 
§4005(a)(10)(l)(vii) 

األسئلة وتلقي  سيُزود الجمهور برقم هاتف مجاني للناخبين من أجل توجيههم إلى ميزات إمكانية الوصول من أجل طرح 
المعلومات المتعلقة بالتصويت واالنتخابات. سيُنشر الرقم الساخن المجاني على الموقع اإللكتروني الخاص بأمين تسجيل 

  الناخبين وسيُذكر في وسائل التواصل اإلعالمي ومعلومات االتصال المباشرة بالناخبين بما في ذلك كتيب معلومات الناخب. 

الذين يعانون ضعف السمع أو إعاقة في النطق استخدام خدمة كاليفورنيا لترحيل النصوص عن طريق  يجوز للناخبين الصم أو 
الستخدام نظام الهاتف عبر هاتف نصي أو أي جهاز آخر لالتصال بالرقم الساخن المجاني للناخبين   711االتصال بالرقم  

النصوص أوضاع االتصال التالية: الهاتف النصي، أو  الخاص بمكتب أمين التسجيل الناخبين. تدعم خدمة كاليفورنيا لترحيل
ترحيل الصوت، ترحيل الصوت لخطي هاتف، ترحيل السمع، أو ترحيل الكالم إلى آخر، أو ترحيل الكالم إلى آخر بالمساعدة 

  المرئية، أو "أسكي"، أو الصوت. 

  نظام مؤتمرات الفيديو

  في ترجمة لغة اإلشارة األمريكية عند الطلب في مراكز التصويت.يبحث مكتب أمين التسجيل عن خيارات لتقديم المساعدة 

) ومجتمع الصم المحلي لتقييم جدوى  VAACسيتشاور مكتب أمين التسجيل مع اللجنة االستشارية لتسهيل وصول الناخبين (
    توظيف عمال اقتراع أكفاء يجيدون لغة اإلشارة لمساعدة الناخبين في مراكز التصويت.
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  دة اللغوية خدمات المساع

يقدم مكتب أمين تسجيل الناخبين خدمات مساعدة لغوية شاملة للناخبين. من خالل وجود موظفين متخصصين ثنائيي اللغة، 
الذين يعدون ترجمات مناسبة ثقافيًا والحفاظ على تقويم فعاليات شامل، يلتزم مكتب أمين التسجيل بتوفير العديد من الفرص  

 بشأن االنتقال إلى مراكز التصويت.للمجتمعات اللغوية للتعرف 

يوجد في مكتب أمين تسجيل موظفون ثنائيو اللغة بدوام كامل يشرفون على كل لغة من اللغات المشمولة فيدراليًا في المقاطعة  
وخالل كل دورة انتخابية على مستوى المقاطعة، ونبذل قصارى جهدنا لتعيين موظفين موسمين ثنائي اللغة وتوظيفهم في كل  

  في المقاطعة.   لغة من اللغات التي تغطيها الوالية

يتجاوز مكتب أمين التسجيل ما يتطلبه قانون الوالية والقانون الفيدرالي من خالل تعيين موظفين موسميين يتحدثون اللغة 
العربية لدعم الجهود المبذولة في المجتمع الناطق باللغة العربية في المقاطعة. يستخدم مكتب أمين التسجيل أيًضا خدمة 

المقاطعة عند االقتضاء. وفي اآلونة األخيرة، تم استخدم مترجم فوري صومالي لحضور اجتماع عام   الترجمة الفورية في 
  يستهدف المجتمع الناطق باللغة الصومالية.

  أوراق االقتراع المرجعية المترجمة والمساعدة اللغوية 
 §13400 

سجيل بطاقات اقتراع مرجعية مترجمة للدوائر ، ينبغي أن يقدم مكتب أمين الت14201وفقًا لقانون انتخابات كاليفورنيا §
المستهدفة ومعلومات تشير إلى بطاقات االقتراع المرجعية المترجمة متوفرة للدوائر المستهدفة. سيكون لدى مكتب أمين  

  التسجيل مجموعة كاملة من بطاقات االقتراع المرجعية المترجمة للدوائر المستهدفة في كل مركز تصويت. 

ن التسجيل أيًضا أوراق اقتراع مرجعية مترجمة للدوائر المستهدفة باللغة العربية تفوق وتتجاوز ما يتطلبه  يوفر مكتب أمي
  قانون الوالية والقانون الفيدرالي.

تُدرج خدمات المساعدة اللغوية في كتيبات معلومات الناخبين أو تعليمات االقتراع بالبريد والموقع 
  اإللكتروني 

§4005(a)(8)(B) 

ر الناخبون بقدرتهم على طلب مواد انتخابية مترجمة وخدمات المساعدة اللغوية في كتيب معلومات الناخب وتعليمات  سيُخطَ 
  االقتراع بالبريد. 

عالوة على ذلك، سيوفر الموقع اإللكتروني قائمة كاملة بخدمات المساعدة اللغوية. حاليًا، يستخدم مكتب أمين التسجيل 
المساعدة اللغوية بموجب نموذج مكان االقتراع.   من أجل تقديم معلومات عن خدمات )sdvote.comالمساعدة اللغوية (

 ستُحدَّث الصفحة اإللكترونية هذه لتعكس خدمات المساعدة اللغوية المتاحة ضمن نموذج مركز التصويت.

كما يوفر مكتب أمين التسجيل معلومات مترجمة إلى اللغة العربية إلعالم الناخبين بقدرتهم على طلب المواد االنتخابية. توجد 
ه المعلومات في كتيب معلومات الناخبين وعلى الموقع اإللكتروني ألمين التسجيل وهي تتجاوز ما يتطلبه قانون الوالية  هذ 

  والقانون الفيدرالي. 
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  موظفو مركز التصويت ثنائيو اللغة واللغات المدعومة 
§4005(a)(10)(l)(vi)(IX) 

الموجودة في الدائرة أو الدوائر المجاورة لها، التي تلبي متطلبات اللغة بموجب  سيحدد مكتب أمين التسجيل مراكز التصويت 
قانون حقوق التصويت الفيدرالي للحصول على المساعدة اللغوية الشخصية. باإلضافة إلى ذلك، سيطلب مكتب أمين التسجيل 

ينة، وفقًا للقسم الفرعي (ج) من المادتين آراء الجمهور بشأن مراكز التصويت التي يجب أن يعمل بها أفراد يجيدون لغات مع
من قانون حقوق التصويت الفيدرالي. سيُبذل كل جهد ممكن لتوظيف وتعيين موظفي مركز تصويت   203و  12303رقما 

  ثنائي اللغة في مراكز التصويت هذه. 

ين خيارات بديلة لتلقي المساعدة في مراكز التصويت التي ُحددت على أنها تلبي متطلبات المساعدة اللغوية، سيظل لدى الناخب
 اللغوية الفعالة، مثل: المواد المكتوبة المترجمة، أو المساعدة عبر مكالمة هاتفية.

سيستمر مكتب أمين التسجيل في التعاون مع المجتمع لتوفير طاقم عمل ثنائي اللغة للغتين العربية والصومالية في مراكز  
  ما يقتضيه قانون الوالية والقانون الفيدرالي. التصويت المستهدفة، األمر الذي يتجاوز 

  الرقم الساخن المجاني ومركز اتصال الناخبين
§4005(a)(10)(l)(vii), §4005(a)(10)(l)(i)(I) 

التي تسبق يوم االنتخابات، يدير مكتب أمين التسجيل مركز اتصال مزود بموظفين ثنائيي اللغة، ويستخدم خدمة   الفترةفي 
استدعاء المترجم الشفوي لمساعدة الناخبين (فيما يخص اللغة) فيما يتعلق باألسئلة قبل االنتخابات وفي أثنائها وبعدها. رقم  

  وقد جرى تفعيله.  )،800( 696 0136مركز االتصال المجاني هو 

سيُنشر أيًضا الرقم الساخن المجاني على الموقع اإللكتروني لمكتب أمين التسجيل، وإعالنات الخدمة العامة، والمواد  
التسويقية، وسيُذكر في التوعية اإلعالمية ومعلومات االتصال المباشر بالناخبين، بما في ذلك كتيب معلومات الناخب. يوجد 

  دمة الجمهور، بما في ذلك المجتمعات اللغوية.رقم مجاني واحد لخ
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  تقنية التصويت 

  قائمة الناخبين اإللكترونية (دفاتر االقتراع اإللكترونية) 

تحل دفاتر االقتراع اإللكترونية محل القوائم الورقية وتوفر آلية من أجل ضمان معالجة فعالة وآمنة للناخبين الذين يحق لهم  
ع. تحتوي دفاتر االقتراع اإللكترونية هذه على قائمة إلكترونية بالناخبين المسجلين (قائمة  التصويت في أي مركز اقترا

الناخبين) التي تُستخدم في مراكز االقتراع. قائمة الناخبين هي القائمة الرسمية لجميع الناخبين المسجلين الذين يحق لهم  
االقتراع اإللكترونية للتحقق من بيانات تسجيل الناخبين، بما   التصويت من أجل التصويت في االنتخابات. يمكن استخدام دفاتر

في ذلك االسم والعنوان وتاريخ الميالد واللغة المفضلة وتفضيالت األحزاب والدائرة االنتخابية وحالة التصويت بالبريد. ومع  
ان االجتماعي. حيث إنها توفر بحثًا  ذلك، ال تخزن دفاتر االقتراع اإللكترونية رقم رخصة القيادة أو أي إشارة إلى رقم الضم

  أفضل ومعلومات أكثر حداثة عن حالة الناخب من القائمة الورقية، مما يخلق تجربة تصويت أفضل للناخبين. 

تتبادل دفاتر االقتراع اإللكترونية تحديثات حالة الناخبين مع نظام تسجيل الناخبين بطريقة محمية ومشفرة، مما يمّكن  
التصويت من التحقق بشكل أفضل من استحقاق الناخب لتلقي االقتراع ومنع التصويت المزدوج. يقوم   الموظفين في مركز

" هو قاعدة بيانات  VoteCal".  إن نظام "VoteCalنظام التسجيل بمشاركة هذه المعلومات من خالل اتصاله بنظام " 
وتتبادل المعلومات مع قاعدة بيانات تسجيل المقاطعة وأنظمة تسجيل الناخبين المركزية على مستوى الوالية التي تتفاعل 

  الوالية األخرى، مثل: إدارة السجون وإعادة التأهيل، وإدارة الصحة العامة وإدارة المركبات المحركة. 

  نظام التصويت

ملية االختبار،  يتبع أمين تسجيل الناخبين متطلبات سلسلة المسؤوليات الصارمة لبرامج نظام التصويت وأجهزته خالل ع
والتصديق، والتشغيل. خضع نظام التصويت في مقاطعة سان دييغو الختبارات تشغيلية وأمنية صارمة أجراها مكتب وزير  
الخارجية ومختبر اختبار نظام تصويت معتمد من أجل ضمان امتثال النظام لقوانين كاليفورنيا والقوانين الفيدرالية، بما في  

كاليفورنيا، وهي األكثر صرامة في الدولة، بصفته جزًءا من عملية التصديق. تُستخدم برامج نظام  ذلك معايير نظام تصويت 
  التصويت المعتمد للمقاطعة وأجهزته في بيئة تخضع فيها سلسلة المسؤوليات وسالمة البرامج لرقابة صارمة. 

ئة اختبار مستقلة تابعة لطرف ثالث مراجعة  أُدِمج األمان في كل جانب من جوانب تقنية التصويت في المقاطعة.  أجرت هي  
شفرة المصدر وتقييمها، واختبار اختراق أمان األجهزة والبرامج، واالختبار التشغيلي للتحقق من أداء النظام وتشغيليه في ظل  

جل تحديد الظروف العادية وغير العادية، بصفته جزًءا من عملية التصديق على تقنية التصويت الصارمة.  أُجري ذلك من أ
أي نقاط ضعف في الشفرة، حيث يتطلب من موردي نظام التصويت حلها أو التخفيف من حدتها قبل الحصول على التصديق 

  من أجل منع أي مشكالت تتعلق بانتخابات المقاطعة باألساس. 

تحمي شفرة المصدر  إن متطلبات سلسلة المسؤوليات الصارمة لمكتب أمين التسجيل، بما في ذلك متطلبات شؤون العاملين،
  من االنتهاكات، وتؤسس مراجعات وتدقيقات ما بعد مرحلة االنتخابات االمتثال بين بطاقات االقتراع ونظام التصويت.

باإلضافة إلى ذلك، يعتمد نظام التصويت في المقاطعة على الورق، مما يعني أن مكتب أمين التسجيل لديه مسار اقتراع ورقي  
  به.  لكل صوت يجرى اإلدالء
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  جهاز االقتراع 

سيحتوي كل مركز تصويت على ما ال يقل عن ثمانية أجهزة اقتراع تعمل باللمس، وستطبع بطاقة اقتراع رسمية مع خيارات  
  الناخب التي يمكنه مراجعتها قبل وضعها في صندوق االقتراع الرسمي لتُحتسب في مكتب أمين التسجيل.

المواقع بأصواتهم شخصيًا بوضع عالمة على أوراق اقتراعهم باستخدام الجهاز. ال يُخزن  سيدلي الناخبون الذين يزورون هذه 
  هذا الجهاز أو يجدول أو يعد أي أصوات وال يخزن أي معلومات للناخبين. 

ثمة سبب وراء تسمية هذه األجهزة بأجهزة االقتراع. حيث يضع الناخب عالمة على اختياره على الشاشة. بعد ذلك، سيطبع 
ناخب ورقة اقتراعه الرسمية التي تحتوي على اختياراته من خالل الطابعة المقترنة بالجهاز. هذا االقتراع الورقي الرسمي  ال

  هو ما يُوضع بداخل صندوق االقتراع الرسمي لكي يُجدول في مكتب أمين تسجيل الناخبين. 

. باإلضافة إلى اللغة اإلنجليزية، يمكن  جات الخاصةذوي االحتياإن أجهزة االقتراع متوافقة تماًما مع قانون األمريكيين 
للناخبين اختيار بطاقة اقتراع مترجمة بإحدى اللغات الفيدرالية األربعة المشمولة في المقاطعة، أال وهي: اإلسبانية والفلبينية 

  والفيتنامية والصينية. 

يختار الناخبون اللغة ويأشرون على اختيارهم من  سيبدأ موظفو مركز التصويت جلسة الناخب عن طريق تنشيط الجهاز. ثم 
خالل لمس الشاشة بجوار خيارات التصويت. يمكن للناخبين مراجعة اختياراتهم وإجراء التصحيحات إذا لزم األمر على  

اخبين وضع  الشاشة، ثم النقر على "طباعة بطاقة االقتراع" لطباعة بطاقة االقتراع الرسمية. بعد مراجعة اختياراتهم، يمكن للن
أوراق اقتراعهم في حافظة السرية أو الظرف الذي قدمه لهم موظفو مركز االقتراع، ويمكنهم وضعها في صندوق االقتراع أو 

  إعطاؤها لموظفي مركز التصويت من أجل وضعها في صندوق االقتراع باإلنابة عنهم. 

  . sdvote.comستتوافر مقاطع الفيديو التعليمية على  
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  تأمين التصويت

يتَّبع مكتب أمين التسجيل بصرامة اإلجراءات األمنية من أجل حماية نزاهة انتخاباتنا من خالل االهتمام بالمسائل المتعلقة 
فريدة  ستكونتقع    قد  باستمرار والحوادث التيبنزاهة االقتراع وأنظمة تسجيل الناخبين. وعلى الرغم من أن التهديدات تتغير 

  من نوعها، إال أن هناك أفضل الممارسات والبروتوكوالت الصارمة المعمول بها لالستعداد للتصدي ألي تهديدات وحوادث. 

رامج. عالوة على ذلك، يواصل مكتب أمين التسجيل تحسين أنظمتنا الحالية من خالل ممارسات إدارة دورة حياة األجهزة والب 
  نفذ مكتب أمين التسجيل ضوابط األمن المادي والسيبراني مع توفير التدريب للموظفين.

وتوجد ضوابط وصول صارمة مفعلة من شأنها أن تؤمن الحجرة التي يوجد بها نظام التصويت. تحتوي كل حجرة في مكتب   
  روج من أجل توفير احتياطات أمنية إضافية. أمين التسجيل على كاميرات مثبتة في السقف موجهة إلى مناطق الدخول والخ 

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

يتبع مكتب أمين التسجيل نهًجا متعدد الجوانب من أجل ضمان منع انقطاع العمليات االنتخابية من خالل الشراكات والضوابط 
  الداخلية واإلجراءات. 

  الدولة والفيدرالية والمحليةشراكات 

أسس مكتب أمين التسجيل عالقة مع مكتب كبير موظفي تكنولوجيا المعلومات بمقاطعة سان دييغو، والمتعهد الخارجي  
الذي يدير شبكة تكنولوجيا المعلومات في المقاطعة. باإلضافة إلى ذلك، ثمة عالقة مباشرة بين   –لتكنولوجيا المعلومات الحالي 

ن التسجيل أيًضا مع وزير خارجية كاليفورنيا ووزارة األمن الوطني ومكتب التحقيقات الفيدرالي ولجنة المساعدة  مكتب أمي
  االنتخابية. 

هناك تعاون متزايد فيما يتعلق بالدورات االنتخابية قبل االنتخابات وبعدها. يعمل مكتب أمين التسجيل على تعزيز الوعي 
جتماعات المنتظمة مع كبير موظفي تكنولوجيا المعلومات في المقاطعة، والمتعهد الخارجي  األمني والتواصل، بما في ذلك اال

  لتكنولوجيا المعلومات، والمأمور، ووزارة األمن الوطني، ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

  الضوابط الداخلية

لبيانات مشفرة ومؤمنة في جميع  من منظور تقني، يتضمن مكتب أمين التسجيل نهًجا متعدد الطبقات من أجل ضمان بقاء ا
األوقات. يُعد األمان المادي أيًضا أحد االعتبارات عند اختيار أحد المواقع الستضافة مركز التصويت. سيجرى اختيار  

  المرافق التي توفر األمن المادي الكافي فحسب. 

الحاسب اللوحية لدفاتر االقتراع اإللكترونية   تتيح إدارة األجهزة المحمولة التحكم الكامل في تأمين السياسات المتعلقة بأجهزة
وتنفيذها. تتيح إدارة األجهزة المحمولة القدرة على مسح الجهاز عن بُعد، واستخدام إنفاذ كلمة المرور، وتمكين تحديثات  

  البرامج حسب الحاجة. 

أيًضا تدريبًا وإرشادات  سيكون لكل مركز تصويت هاتف ذكي لإلخطار في حالة الطوارئ. سيتلقى موظفو مركز التصويت
في دليلهم المرجعي بشأن اإلجراءات التي يجب اتباعها في حالة حدوث حالة طوارئ. ستحتوي معدات التصويت على بطارية  

  احتياطية في حالة انقطاع الطاقة.
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  اإلجراءات والنُهج والمعايير

جزًءا من اإلستراتيجية الشاملة لتأمين العمليات  تُستخدم إجراءات سلسلة المسؤوليات بصفتها عنصر تحكم إداري، بصفته 
  االنتخابية. تضمن إجراءات سلسلة المسؤوليات وجود التتبع المادي لمعدات نظام التصويت. 

ع في االنتخابات. توضع أجهزة االقتراع في حاويات نقل مختومة   ن مكونات نظام التصويت في مكان آمن حتى تُوزَّ تُؤّمِ
تتبع جميع معدات التصويت باستخدام ملصقات تحديد الهوية بموجات الراديو عند نشرها وإعادتها إلى مكتب  رقميًا. يجرى  
  أمين التسجيل.

يوقع العاملون في االنتخابات على وثائق سلسلة المسؤوليات، والمعروفة باسم سجالت التحقق من األخـتام، لمعدات التصويت 
العاملين في االنتخابات وموظفي مركز التصويت التحقق من األختام األمنية دوريًا واإلبالغ  في مواقع التوزيع. سيُطلب من 

د معدات التصويت 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) 

يمتلك مكتب أمين التسجيل خطة الستمرارية العمليات المعمول بها من أجل التخفيف من االنقطاعات في عملية االنتخابات أو 
منعها، ومع ذلك، من األهمية بمكان أن تكون مستعًدا لالستجابة إلى االحتمال الحقيقي لوقوع حادث أو انقطاع. يوضح هذا  

  لالستعداد لمواصلة العمليات االنتخابية في حالة حدوث انقطاع. القسم الخطوات المتخذة 

  استجابة مركز التصويت خالل فترة االقتراع 

سيكون موظفو دعم االنتخابات، خالل فترة التصويت، موجودين في جميع أنحاء مقاطعة سان دييغو، وعلى استعداد لالستجابة 
بون على التعامل مع  هؤالء الموظفين الميداني  لدىألي حادث. حيث سيكون  ين معدات وإمدادات بديلة لالقتراع وسيُدرَّ

المشكالت الفنية. عالوة على ذلك، سيكون لدي موظفي مركز التصويت معلومات االتصال في حاالت الطوارئ، بما في ذلك 
  ي الميدان.مكتب المساعدة المخصص الذي يمكنه حل المشكالت بسرعة، أو إمكانية إرسال أحد أعضاء فريق الدعم ف

تعمل جميع معدات مركز التصويت باستقاللية. إذا توقفت إحدى المعدات عن العمل، فلن يؤثر ذلك على تشغيل معدات 
  التصويت األخرى. 
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  استمرارية خطة العمليات

الخدمة. توفر هذه يمتلك مكتب أمين التسجيل خطة متعمقة يمكن استخدامها في حالة وقوع حادث لألمن السيبراني أو انقطاع 
  الخطة طريقة منهجية لتحديد الحادث، ومعالجته، والتعافي منه. 

تُحدد الوظائف األساسية وتبعيات تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بها من أجل ضمان استمرار عمليات االنتخابات في حالة  
ن ا لمنظمة من تحمل فقدان جزء من القدرات التشغيلية حدوث انقطاع. حيث يوفر إطاًرا لتحديد العمليات التجارية المهمة ويُمّكِ

  أو كلها.

جرى تحديد تفويضات السلطة من أجل تجنب المعلومات الخاطئة وإدارة نشر المعلومات للناخبين، والموظفين، ووسائل  
  االقتضاء. اإلعالم في أثناء االنقطاع، وكذلك تحديدات السياسات واتخاذ القرارات للمجاالت الوظيفية لإلدارة حسب 

  النُهج والمعايير
§4005(a)(10)(l)(iv) 

إن الغرض من خطة االستمرارية هو السماح باستمرار العمليات االنتخابية في حالة وقوع كارثة أو حادث أو انقطاع الخدمة.  
االنقطاعات   من خالل تحديد إجراءات الوظائف األساسية والعمليات والمراسالت والمرافق البديلة يمكن التخفيف من معظم

  التي يمكن توقعها في عمليات االنتخابات. 

  الوظائف األساسية

تحدد خطة االستمرارية جميع الوظائف األساسية المطلوبة إلجراء االنتخابات. تُحلل كل من هذه الوظائف األساسية، وتُحدد  
  استراتيجية استرداد، بما في ذلك استعادة البيانات المطلوبة.التبعيات الفنية لكل منها. لكل من التبعيات الفنية، تُحدد 

  المراسالت 

تتناول خطة االستمرارية أيًضا طرق االتصال، وكيف يمكن أن يستمر االتصال في أثناء االنقطاع. يتضمن ذلك أوضاًعا بديلة  
المعلومات، وأصحاب المصلحة الرئيسين الذين سيُطلب منهم  لالتصال في حالة فشل النظام األساسي. تُعين المسؤوليات لنشر 

التواصل معهم في حالة حدوث انقطاع. تحدد العملية التي تنقطع مع من يجب إجراء االتصال. على سبيل المثال، ستتطلب  
ائل بعض االنقطاعات التواصل مع موظفي مركز التصويت فقط، بينما قد تتطلب االنقطاعات األخرى التواصل مع وس

  اإلعالم وعامة الناس.
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  المرافق البديلة 

ُخصصت المرافق البديلة في حالة الكوارث المحلية، مثل الحرائق والفيضانات أو المواقف األخرى التي ال تسمح للناخبين 
  بالوصول إلى منشآتنا الرئيسة. 

كن نقل أنشطة التصويت إلى جزء آخر من  فيما يتعلق بمراكز التصويت المتضررة من كارثة أو انقطاع التيار الكهربائي، يم 
المنشأة. تحتوي أجهزة االقتراع وكتب االقتراع اإللكترونية على بطارية احتياطية ويمكن نقلها إلى الخارج لالستخدام المؤقت 

تصال  بسبب فقدان الوصول إلى األماكن الداخلية على المدى القصير. إذا تعذر استمرار أنشطة التصويت، حينها سيجرى اال
بالمواقع القريبة وسيجرى تزويد الناخبين بإرشادات بخصوص المكان الذي يتجهون إليه.  ستوضع الالفتات في أي مواقع  

  متأثرة وستُنشر المعلومات المتعلقة بتغيير الموقع من خالل وسائل اإلعالم المحلية.
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  األثر المالي 

  تقديرات المدخرات قصيرة وطويلة األجل 
§4005(a)(10)(I)(v) 

توضح الجداول التالية تحليالً للتكاليف غير المتكررة والمستمرة والوفورات المرتبطة بإجراء االنتخابات وفقًا لقانون اختيار  
  الناخبين.

  تكاليف المعدات
السنة المالية 

2019-2020 
السنة المالية 

2020-2021 
السنة المالية 

2021-2022 
السنة المالية 

2022-2023* 
  873,833$  512,063$    13,176,841$  نظام التصويت الجديد

قائمة الناخبين اإللكترونية 
)ePollBooks(  

$243,740  $1,870,488      

      932,259$    معدات الشبكة

      301,084$  61,231$  معدو أوراق االقتراع بالبريد

بالبريد لدى صناديق تجميع أوراق االقتراع 
  أمين تسجيل الناخبين

      $500,000  

  1,373,833$  512,063$  3,103,831$  13,481,812$  إجمالي تكاليف المعدات

    
  *الميزانية المقترحة 

 الوفورات  التكاليف  

  1,150,000$    رواتب عامل االقتراع (نموذج االقتراع التقليدي)

    36,000$  الالسلكي (مراكز التصويت)إمكانية التوصيل 

    65,000$  تأجير المعدات (مراكز التصويت) 

    5,000,000$  العاملون في االنتخابات (مراكز التصويت)

    1,490,000$  برنامج التوعية والتثقيف اإلضافيين للناخبين بسبب قانون اختيار الناخبين

  1,150,000$  6,591,000$ اإلجمالي
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  نظرة عامة على خطة تثقيف وتوعية الناخبين 
§4005(a)(10)(l)(i), §4005(a)(10)(l)(i)(VI) 

  معلومات أساسية

إلى   18برنامًجا قويًا لتثقيف الناخبين وتوعيتهم ويضم خمسة موظفين بدوام كامل إلى جانب يمتلك مكتب أمين التسجيل بالفعل 
موظفًا موسميًا إضافيًا خالل الدورات االنتخابية. ويقيم منسقو التوعية لدينا عالقات قوية وراسخة مع قادة المجتمع  20

المجتمعية، فضالً عن تعزيز عالقاتنا الحالية مع   وأصحاب المصلحة. ونحن ملتزمون بتنمية شراكات جديدة مع المنظمات
  شركاء المجتمع أثناء االنتقال إلى نموذج مركز التصويت.

فعالية مجتمعية واجتماع مجتمعي كل عام.   300كان األمر صعبًا خالل الجائحة ولكننا نشارك على مدار التاريخ في أكثر من 
في األفق،   19-هذا العمل افتراضيًا ومع استمرار ظهور كوفيد  ، تم إنجاز الكثير من2021و 2020ففي خالل عامي 

  سنواصل استخدام منصة افتراضية حسب االقتضاء. 

لحسن الحظ، يمكننا االستفادة من أنشطة إشراك الناخبين األخيرة والتعرض المكتسب من خالل إجراء آخر انتخابين على   
كز التصويت". إن حمالت التوعية الشاملة المرتبطة بتلك بموجب نموذج "مر 2021و 2020مستوى الوالية في عامي 

  االنتخابات لن تدعم سوى جهودنا للمضي قدًما. 

  :2020دورة االنتخابات الرئاسية العامة "مثل قانون اختيار الناخبين" لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 

ن إلى جميع الناخبين المسجلين إلبالغهم  ، أرسل مكتب أمين التسجيل رسالتين مباشرتي2020خالل دورة انتخابات نوفمبر 
صحيفة مختلفة   43إعالنًا في الصحف عبر  165بالتغييرات القادمة في االنتخابات وخيارات التصويت المتاحة لهم. وضعنا 

  في مقاطعة سان دييغو، بما في ذلك الصحف المتوفرة باللغات األخرى. 

محطة إذاعية مختلفة، بما في ذلك منافذ البيع بلغات مختلفة،   12 إعالنًا صوتيًا عبر 450وقمنا بتشغيل ما يقرب من 
  باإلضافة إلى إعالنات بث إضافية.

باإلضافة إلى اإلعالنات التقليدية والرقمية، استخدم مكتب أمين التسجيل بشكل استراتيجي ملصقات خارجية كبيرة على 
لموجودة في األحياء المحرومة. في المجموع، وضعنا ملصقات  الجدران الخارجية لمحطات الوقود والمتاجر ومحالت البقالة ا

موقعًا مختلفًا في مقاطعة سان دييغو. أنشأنا أربعة تصميمات للملصقات، بحيث يتضمن كل ملصق رسائل باللغة  45حول 
التي ال يمكن  اإلنجليزية وعرض بلغة ممثلة في الحي المحدد. يسمح هذا التكتيك لمكتب أمين التسجيل باستهداف األحياء 

  لألشكال األخرى من الوسائط التقليدية الوصول إليها دائًما. 

تضمنت الوسائط الرقمية اإلضافية خمسة رسائل بريد إلكتروني جماعية، وإعالنات مصورة، وإعالنات الفيسبوك وانتسغرام  
إعالن خدمات   30ن. كما قمنا بتطوير وبث وتويتر التي استهدفت السوق العامة، واللغات المغطاة فيدراليًا، ومجتمعات الملوني

  عامة متوفر بخمس لغات. 

  مليون ظهور. 90وبلغ إجمالي ظهور هذه الحملة أكثر من 
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  : 2021دورة انتخابات سحب الثقة من حاكم المقاطعة "مثل قانون اختيار الناخبين" لشهر سبتمبر/أيلول 

صحيفة مختلفة في   28إعالنًا في الصحف عبر  35، وضعنا 2021خالل انتخابات سحب الثقة األخيرة في سبتمبر/أيلول  
محطة راديو وبث  12مقاطعة سان دييغو، بما في ذلك الصحف المتوفرة باللغات األخرى. وضعنا إعالنات صوتية عبر 

  إعالن على الراديو التقليدي. 1500مباشر مختلفة، بما في ذلك منافذ بلغات مختلفة وعرضنا ما يقرب من 

افة إلى اإلعالنات التقليدية والرقمية، استخدم مكتب أمين التسجيل مرة أخرى الملصقات الخارجية الكبيرة في األحياء  باإلض
. في المجموع، وضعنا  2020المحرومة بناًء على تحديدات الرمز البريدي المستهدفة. وجدنا أن هذا تكتيك ناجح في عام 

  ان دييغو. موقعًا مختلفًا في مقاطعة س 65ملصقات على 

تضمنت الوسائط الرقمية اإلضافية رسالتين عبر بريد إلكتروني جماعي، وإعالنات مصورة، وإعالنات الفيسبوك وتويتر  
  التي استهدفت مرة أخرى السوق العامة، ومجتمعات الملونين.

  مليون ظهور. 57وبلغ إجمالي ظهور هذه الحملة أكثر من 

أبلغت الحملتان ناخبي مقاطعة سان دييغو بخيارات التصويت المتوافقة مع قانون اختيار الناخبين، ومنها أنه سيحصل جميع   
الناخبين المسجلين النشطين تلقائيًا على بطاقة اقتراع بالبريد قبل شهر تقريبًا من يوم االنتخابات، ويمكن للناخبين إعادة بطاقة 

أي مكان تسليم أو موقع تصويت، ويكون التصويت الشخصي متاًحا على مدار أيام متعددة في أي   اقتراعهم بالبريد أو في
  موقع عبر المقاطعة.  200موقع من 

أعطت عمليتي االنتخابات هذه على مستوى الوالية مقاطعة سان دييغو ميزة كبيرة ألننا ننتقل اآلن رسميًا إلى قانون اختيار   
مين التسجيل بالفعل جهوًدا كبيرة إلعداد الناخبين ألي تغييرات قد يجدونها في االنتخابات القادمة.  الناخبين. ولقد بذل مكتب أ

في إعادة تعزيز خيارات التصويت، وأصبحت هذه التغييرات التي   2022وستستمر جهود التوعية والحملة اإلعالمية لعام  
 ة. جربها الناخبون دائمة بالفعل اآلن لجميع االنتخابات القادم

سيواصل مكتب أمين التسجيل المشاركة في فعاليات التوعية التي جرى حضورها في السابق، باإلضافة إلى ابتكار طرق  
ستسلط خطة تثقيف وتوعية الناخبين الضوء على أحداث التوعية التي سينسقها  إبداعية وأكثر فعالية للتواصل مع الناخبين. 
ستراتيجيات المراسلة التي ستزيد من تواجدنا في المجتمع، وتوضح تفاصيل  مكتب أمين التسجيل و/أو يحضرها، وتحدد ا

  كيفية تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة من خالل تحليل نقاط البيانات الرئيسية.

  ملخص األهداف

 ورش عمل/عروض تثقيفية للناخبين 
 العروض التقديمية المجتمعية لمركز التصويت  
  المجتمعية فعاليات المشاركة  
  شراكات مع الكليات والجامعات  
 شراكات مع مدارس المرحلة الثانوية  
 من اتصالين إلى أربعة اتصاالت مباشرة مع الناخبين  
 حملة إعالمية قوية ومستهدفة ومتعددة اللغات  
 حضور متزايد على وسائل التواصل االجتماعي  
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  شركاء المجتمع
§4005(a)(10)(l)(i)(III) 

يتضمن الحفاظ على برنامج التوعية المجتمعية بنجاح الحفاظ على الشراكات الراسخة مع المجموعات والمنظمات المجتمعية.  
يجتمع مكتب أمين التسجيل بانتظام مع األفراد المتفانين من مختلف المنظمات عبر مقاطعة سان دييغو، بما في ذلك مجموعات  

المجموعات المدنية، ورابطات المواطنين، والمراكز العليا، والكنائس، وموظفي المدينة، واألحزاب السياسية،  المناصرة، و
  في المالحق. 52وأفراد آخرين. يُذكر شركاء المجتمع بدًءا من الصفحة 

  اللجنة االستشارية لتسهيالت التصويت واللجان االستشارية للتيسير اللغوي
§4005(a)(9)(A), §4005(a)(9)(B), §4005(a)(10)(l)(i)(I) 

ُعينت اللجنة االستشارية لتسهيالت التصويت واللجان االستشارية للتيسير اللغوي التابعة ألمين التسجيل من أجل التركيز على  
  ومجتمعات األقليات اللغوية. ذوي االحتياجات الخاصةاحتياجات الناخبين 

ستشارية للتيسير اللغوي في تقديم المشورة والمساعدة لمكتب أمين التسجيل في تنفيذ القوانين الفيدرالية تتمثل مهمة اللجنة اال
  وقوانين الوالية المتعلقة بالوصول إلى العملية االنتخابية من قبل الناخبين ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية. 

توصيات تحدد األنشطة والبرامج لضمان المساواة في الوصول إلى االقتراع   تقدم اللجنة االستشارية للتيسير اللغوي أيًضا
وتحدد أولوياتها. وتشمل مسؤوليات اللجنة توفير الخبرة في مسائل الوصول إلى اللغة، وتقديم توصيات تحدد األنشطة وترتب  

  أولوياتها، والرد على أسئلة المكتب المتعلقة بدعم اللغة.

ستشارية لتسهيالت التصويت في تقديم المشورة ومساعدة مكتب أمين التسجيل في تقديم الخدمات  تتمثل مهمة اللجنة اال
  للناخبين ذوي االحتياجات الخاصة بإمكانية الوصول واستكشاف جميع الفرص من أجل توفير وصول متساٍو إلى االقتراع. 

ذوي والبرامج من أجل ضمان إمكان الناخبين كما تقدم اللجنة االستشارية لتسهيالت التصويت توصيات تحدد األنشطة  
من اإلدالء بأصواتهم باستقاللية وترتب أولوياتها. وتشمل مسؤوليات اللجنة توفير الخبرة في المسائل  االحتياجات الخاصة

ير التسهيالت  المتعلقة بالتسهيالت، ودمج التسهيالت في العمليات، وتقديم التعقيبات إلى مكتب أمين التسجيل فيما يتعلق بمعاي
  .ذوي االحتياجات الخاصةوالتواصل مع الناخبين 

يمكن العثور على جداول أعمال اجتماعات اللجنة االستشارية للتيسير اللغوي واللجنة االستشارية لتسهيالت التصويت وقائمة  
في المالحق. سيُسرد شركاء المجتمع اللغوي وشركاء   62األعضاء والمنظمات الداعمة لكل مجموعة بدًءا من الصفحة 

  في المالحق.  55و 25مجتمع ذوي اإلعاقة بدًءا من الصفحة 
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  ورش عمل توعية الناخبين الخاصة بالمجتمعات اللغوية 
§4005(a)(10)(l)(i)(VI)(ia) 

بعد النشر النهائي لـخطة إدارة االنتخابات، سيستضيف مكتب أمين التسجيل ورش عمل لتوعية الناخبين من أجل توفير مركز  
المطلوبة في مقاطعة سان دييغو.  تشمل اللغات  ولغات الواليةالتصويت والمعلومات االنتخابية لكل من اللغات الفيدرالية 

بينية والفيتنامية والصينية.  تشمل اللغات التي تغطيها الوالية العربية واليابانية والكورية  المشمولة فيدراليًا اإلسبانية والفل
: الوصول إلى اللغة لتوفير وصول هادف A-139باإلضافة إلى ذلك، أنشأت المقاطعة سياسة مجلس اإلدارة  والالوسية.

األنشطة التي تقدمها مقاطعة سان دييغو. يتم تغطية اللغة للمجتمع المحدود الناطق باللغة اإلنجليزية إلى الخدمات والبرامج و
  العربية بموجب هذه السياس 

ستتضمن كل ورشة عمل معلومات عن نموذج مركز التصويت، ونظرة عامة/ عروض توضيحية على معدات التصويت، 
علن عن المعلومات المتعلقة  وخدمات المساعدة اللغوية، وخيارات تسليم االقتراع، وطرق طلب مواد انتخابية مترجمة. سيُ 

أيام على األقل من تاريخ بدئها، وستُجرى مشاركتها مع اللجنة االستشارية للتيسير اللغوي ومنظمات   10بورش العمل قبل 
  المجتمع اللغوي.

لعمل، سيشترك مكتب أمين التسجيل مع اللجنة االستشارية للتيسير اللغوي وشركائها في المجتمع اللغوي لتحديد عدد ورش ا
  والتواريخ، واألوقات، والمواقع، والمواد التي يجب توزيعها لتقديم أفضل خدمة للناخبين ذوي االحتياجات اللغوية. 

  طرق تحديد المجتمعات اللغوية
§4005(a)(10)(l)(i)(V) 

يجوز للناخبين أيًضا   يستعين مكتب أمين التسجيل بعدد الناخبين الذين يطلبون المساعدة اللغوية باستمارات تسجيل الناخبين.
إخطار مكتب أمين التسجيل بتفضيالتهم اللغوية عن طريق الهاتف أو الفاكس أو البريد اإللكتروني أو عبر اإلنترنت لتحديث  

تفضيالتهم اللغوية. ثمة مصادر مثل مكتب اإلحصاء بالواليات المتحدة تساعد في تحديد المناطق التي قد توجد فيها مجتمعات  
  محدودة للغة اإلنجليزية، ومن ثم قد تحتاج إلى مساعدة لغوية. ذات كفاءة 

باإلضافة إلى ذلك، يتلقى مكتب أمين التسجيل مدخالت من شركاء المجتمع اللغوي بشأن التوزيع الجغرافي لمكان وجود  
  المجتمعات اللغوية في مقاطعة سان دييغو.
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  للناخبين خط الرقم الساخن المجاني والمساعدة اللغوية 
 §4005(a)(10)(l)(vii), §4005(a)(10)(l)(i)(I) 

التي تسبق يوم االنتخابات، يدير مكتب أمين التسجيل مركز اتصال مزود بموظفين ثنائيي اللغة، ويستخدم خدمة   الفترةفي 
وفي أثنائها وبعدها. رقم  استدعاء المترجم الشفوي لمساعدة الناخبين (فيما يخص اللغة) فيما يتعلق باألسئلة قبل االنتخابات 

  )، وقد جرى تفعيله. 800( 696 0136مركز االتصال المجاني هو 

سيُنشر أيًضا الرقم الساخن المجاني على الموقع اإللكتروني لمكتب أمين التسجيل، وإعالنات الخدمة العامة، والمواد  
لناخبين، بما في ذلك كتيب معلومات الناخب. هناك  التسويقية، وسيُذكر في التوعية اإلعالمية ومعلومات االتصال المباشر با

  رقم مجاني واحد لخدمة الجمهور، بما في ذلك المجتمعات اللغوية.

  ذوي االحتياجات الخاصةورشة عمل تثقيف الناخبين لمجتمع 
§4005(a)(10)(l)(i)(VI)(ib) 

وصول  إمكانيةبعد النشر النهائي لخطة إدارة االنتخابات، سيستضيف مكتب أمين التسجيل ورش عمل لتوعية الناخبين لزيادة 
الذين من حقهم التصويت والمشاركة. ستشمل ورش العمل التثقيف فيما يتعلق بنموذج   ذوي االحتياجات الخاصةالناخبين من 

الوصول إلى معدات التصويت،   وإمكانيةية على معدات التصويت، مركز التصويت، ونظرة عامة/ عروض توضيح
  ومعلومات تسليم االقتراع، وخيارات الحصول على اقتراع يمكن الوصول إليه بالبريد.

 ذوي االحتياجات الخاصةمكتب أمين التسجيل مع اللجنة االستشارية لتسهيالت التصويت وشركائها في مجتمع  سيشارك
ذوي  ل، والتواريخ، واألوقات، والمواقع، والمواد التي يجب توزيعها لتقديم أفضل خدمة للناخبين لتحديد عدد ورش العم
. تشمل االحتماالت تحضير مواد توعية إعالمية وتثقيفية عن بعض الموضوعات، مثل: التصويت الُمتاح  االحتياجات الخاصة

  في مراكز التصويت. لخاصةذوي االحتياجات اعن بُعد بالبريد، والخدمات المتاحة للناخبين 

أيام على األقل من تاريخ بدئها، وستجرى مشاركتها مع اللجنة   10سيُعلن عن المعلومات المتعلقة بفعاليات ورشة العمل قبل  
  .ذوي االحتياجات الخاصةاالستشارية لتسهيالت التصويت ومنظمات مجتمع 

  التوعية بشأن التصويت الُمتاح عن بُعد بالبريد
§4005(a)(10)(l)(i)(II) 

سيضع مكتب أمين التسجيل خطة توعية إلبالغ الناخبين بتوافر التصويت الُمتاح عن بُعد بالبريد بالشراكة مع اللجنة  
االستشارية لتسهيالت التصويت. عالوة على ذلك، سيجرى إنشاء استراتيجيات مختلفة بناًء على الجمهور المستهدف وأفضل 

ة الوصول إليهم. وسينفذ ذلك بصفته جزًءا من االستراتيجية اإلعالمية الشاملة األكبر إلعالم الناخبين  الممارسات بشأن كيفي
  .2022 يونيو، حزيران 7وإشراكهم حتى االنتخابات التمهيدية لحاكم الوالية في 
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  مدارس المرحلة الثانوية 

 مكتب أمين التسجيل بعالقات قوية مع المدارس الثانوية من خالل برنامج طالب االقتراع العاملين  يتمتع
"Student Poll Worker Program  حيث يسمح البرنامج للطالب بالمشاركة بصفتهم عاملين في االقتراع يوم ."

  االنتخابات واكتساب خبرة عملية في العملية الديمقراطية. 

لك، سيستفيد مكتب أمين التسجيل من عالقاته الحالية مع المدارس الثانوية من أجل توفير فرص التسجيل باإلضافة إلى ذ  
  المسبق، وتدريب تسجيل الناخبين، ومعلومات عن كيفية إجراء االنتخابات وفقًا لنموذج مركز التصويت.

  الكليات والجامعات 

أقام مكتب أمين التسجيل عالقات مع العديد من الكليات  حيث يوجد أكثر من عشرين كلية وجامعة في مقاطعة سان دييغو.
والجامعات من خالل استضافة أماكن االقتراع ومواقع تسليم االقتراع بالبريد، باإلضافة إلى دعم جهود تثقيف الناخبين  

الكليات والجامعات  وتدريب تسجيل الناخبين للمنظمات الطالبية. بدأ مكتب أمين التسجيل بالفعل في التخطيط للجهود مع 
  الستضافة مركز تصويت أو موقع صندوق إيداع االقتراع بالبريد في الحرم الجامعي. 

  مرافق االحتجاز والمراقبة واإلفراج المشروط

أقام مكتب أمين التسجيل عالقات مع مرافق االحتجاز، وإدارة المراقبة بالمقاطعة لتوفير التدريب على تسجيل الناخبين،  
االنتخابية، والقصص اإلخبارية، والنشرات والملصقات، والتحديثات، ونظل جاهزين لإلجابة على أسئلة  والمعلومات

    الموظفين أثناء قيامهم بمساعدة الناخبين على مدار العام.  

ة بطاقات  نقوم أيًضا بتنسيق استالم تسجيالت الناخبين وتوزيع بطاقات االقتراع بما في ذلك التسجيل المشروط للناخبين وإعاد
      االقتراع لكل مرفق احتجاز في المقاطعة.

  ونقدم تدريبًا تطوعيًا للمنظمات الخارجية التي ترتبت مع إدارة الشريف لتسجيل األفراد في مرافق االحتجاز بالمقاطعة. 

اقبة أو اإلفراج  وسنواصل العمل مع المنظمات المجتمعية والمناصرين لتحديد كيف يمكننا دعم الجهود إلعالم الخاضعين للمر
  المشروط بحقوقهم في التسجيل والتصويت.

سيطور مكتب أمين التسجيل ملصق يحتوي على رسائل مخصصة يتم تعليقها في مكاتب المراقبة واإلفراج المشروط وفي  
  الية.المجتمعات الموصى بها في جنوب شرق سان دييغو، وناشيونال سيتي، وسيتي هايتس، وباريو لوجان، والمقاطعة الشم
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  إشراك الناخبين والفعاليات المجتمعية 

تعد المشاركة في الفعاليات في جميع أنحاء مقاطعة سان دييغو جزًءا ال يتجزأ من برنامج أمين التسجيل لتوعية الناخبين. حيث  
  تشمل نطاقًا متنوًعا وواسعًا، وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق األهداف التالية:

  االنتقال إلى نموذج مركز التصويت وخيارات التصويتتثقيف الناخبين بشأن  
 توفير المعلومات وإتاحة الفرصة لألفراد للتسجيل للتصويت  
 التواصل والسعي وراء الفرص التعاونية  

نظًرا لوجود العديد من المجموعات داخل مقاطعة سان دييغو، تتيح المشاركة في الفعاليات المجتمعية لمكتب أمين التسجيل 
تعزيز الخدمات وبناء الشراكات والتفاعل مع المجتمعات المختلفة. تضمنت المجموعات المستهدفة، على سبيل المثال ال  

  الحصر، ما يلي: 

     الجماعات المحلية  
 الكنائس  
   صفوف حقوق المواطنة  
 المجموعات اللغوية  
 نوادي الروتاري  
  مدارس المرحلة الثانوية  
 الجامعات  
   النقابات المهنية  
 منظمات الطالبيةال  
  وكاالت الخدمة العامة  
 النوادي الثقافية  
   المنظمات غير الهادفة للربح  
  مجموعات الشباب  
 المؤسسات الخدمية  
  مراكز رعاية كبار السن  

  الفعاليات المجتمعية

الفعاليات صغيرة الحجم  للحفاظ على الوجود في المجتمع، سيواصل مكتب أمين التسجيل تركيز جهود التوعية المجتمعية على 
والمتوسطة والكبيرة. حيث سيكون مكتب أمين التسجيل حاضًرا في هذه الفعاليات لتسجيل الناخبين الذين يحق لهم التصويت  

ومن أجل تقديم معلومات عن االنتقال إلى نموذج مركز التصويت واالقتراع والمعلومات االنتخابية األخرى. سيشرك 
  جابة عن األسئلة والمساعدة في ملء استمارات تسجيل الناخبين. الموظفون الجمهور واإل

من خالل المشاركة في هذه الفعاليات، سيتمكن مكتب أمين التسجيل من الوصول إلى آالف األفراد في المجتمعات في جميع   
 2022أنحاء مقاطعة سان دييغو. تتوافر قائمة بالفعاليات المجتمعية المحتملة التي يجرى متابعتها في الدورة االنتخابية لعام 

  في المالحق. 50في الصفحة 
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  طة اإلعالمية العامة الخ 
§4005(a)(10)(l)(i)(I) 

إلبالغ ناخبي مقاطعة سان دييغو بالتغييرات القادمة على التصويت واالنتخابات، سيتخذ مكتب أمين التسجيل نهًجا موسعًا  
لتواصل للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناخبين لعدة مرات. تشمل تكتيكات اإلعالن، على سبيل المثال ال الحصر، وسائل ا

االجتماعي والبريد المباشر والطباعة والبث والفيديو والملصقات الرقمية والخارجية والصوتية واإلذاعة. إن هدف أمين 
من المنافذ اإلعالمية للناخبين لزيادة احتمالية رؤية الناخب للمواد اإلعالمية   الوصول إلى القناعة اإلشباعيةالتسجيل هو 
  والتسويقية. 

باإلضافة إلى الوصول إلى السوق العامة، ستعرض الحملة اإلعالمية إعالنات بلغات تستهدف المجتمعات التي يصعب  
  الوصول إليها، ومناطق المشاركة المنخفضة للناخبين، والفئات السكانية المحرومة، وأكثر من ذلك.

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

اإلخبارية ومقاطع الفيديو ومحتوى وسائل التواصل االجتماعي للتوزيع الشامل والنشر   المعلوماتسيوفر مكتب أمين التسجيل 
لشركاء وسائل اإلعالم الحاليين والبحث عن مصادر إعالمية أخرى موثوقة لنقل المعلومات. ستجرى مشاركة خيارات  

يمكن الوصول إليها ومركز التصويت ومواقع صناديق إيداع االقتراع ومعلومات  إمكانية الوصول ونهج طلب بطاقة اقتراع 
االنتخابات العامة األخرى وتحديثات التصويت األخرى مع شركاء وسائل اإلعالم. للحصول على قائمة بشركاء وسائل 

  في المالحق. 57اإلعالم، يرجى مراجعة الصفحة 

والذي الذي سينشر المعلومات في الوقت المناسب والحاسم.   مركز أخبار المقاطعةاإلخبارية من خالل  ستنُشر المعلومات
م المحلية.  على الجمهور من خالل وسائل اإلعال وستُنشراألخبار المنشورة من خالل مركز أخبار المقاطعة  ستُشاَرك فيه 

عالوة على ذلك، ستُترجم جميع األخبار إلى اإلسبانية والفلبينية والفيتنامية والصينية وتُرسل إلى وسائل اإلعالم اللغوية  
  المناسبة.

  باإلضافة إلى ذلك، غالبًا ما يظهر أمن التسجيل على وسائل اإلعالم المحلية من أجل تقديم معلومات محدثة تتعلق باالنتخابات. 

  كاء وسائط اللغةشر
§4005(a)(10)(l)(i)(l) 

تتلقى المجتمعات المتنوعة في مقاطعة سان دييغو تحديثات األخبار والمعلومات من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في  
ذلك وسائل اإلعالم اللغوية. كرس مكتب أمين التسجيل موظفين بدوام كامل للعمل بصفتهم جهات اتصال للمجتمعات اللغوية،  

م اللغوية في المجتمعات التي تتحدث اإلسبانية والفلبينية والفيتنامية والصينية. وأقام عالقات قوية مع شركاء وسائل اإلعال
ستُشاَرك المعلومات، المتعلقة باالنتخابات القادمة والخط الساخن المجاني لمساعدة الناخبين، مع شركاء وسائل اإلعالم  

  في المالحق. 59الصفحة اللغوية. للحصول على قائمة شركاء وسائل اإلعالم اللغوية، يرجى مراجعة 
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  اتصاالت الناخبين المباشرة
§4005(a)(10)(l)(i)(X) 

يخطط مكتب أمين التسجيل إلرسال رسالتين إلى أربع رسائل بريدية مباشرة إلبالغ جميع الناخبين المسجلين بتوافر الخط  
والتصويت. قد يتفاوت حجم رسائل البريد الساخن المجاني لمساعدة الناخبين وإبالغهم بالتغييرات القادمة على االنتخابات  

اإللكتروني ولكن ستُصمم لجذب انتباه الناخب من خالل العالمات التجارية لمركز التصويت وإرسال الرسائل. قد يقدم مرسلو 
البريد أيًضا معلومات، مثل: خيارات التصويت ومركز التصويت ومواقع صناديق إيداع االقتراع وساعات عملها، والوقت  

 لمتوقع إلرسال كتيب معلومات الناخب أو حزمة االقتراع البريدية الرسمية. ا

وسيتم ترجمة كل رسالة بريدية إلى كل لغة من اللغات الفيدرالية المشمولة في المقاطعة. وستتضمن النسخة اإلنجليزية من  
المقاطعة تصف كيف يمكن للناخب الحصول على الرسالة الرسالة البريدية رسائل بكل لغة من اللغات الفيدرالية المغطاة في 

  البريدية أو المواد االنتخابية األخرى بلغة أخرى. 

) مع خروج الرسالة الثانية قبل افتتاح مراكز  E-99يوًما تقريبًا من يوم االنتخابات ( 99ستنطلق أول رسالة بريدية قبل  
الرسائل البريدية، سيتم أيًضا تضمين الرسائل المستهدفة في كتيب   ). باإلضافة إلى هذهE-22يوًما ( 22التصويت بحاولي 

 29) وفي حزمة االقتراع البريدية الرسمية الصادرة قبل E-40يوًما من االنتخابات (  40معلومات الناخب في المقاطعة قبل 
  ). E-29يوًما من االنتخابات (

  في المالحق. 98 و 97يمكن اإلطالع على عينة أول رسالة بريدية في الصفحات  

  بطاقة بريدية مدفوعة األجر لطلب المواد بلغة بديلة أو بتنسيق ميسر
§4005(a)(8)(B)(iii) 

سيتلقى جميع الناخبين المسجلين بطاقة بريدية مدفوعة األجر في كتيب معلومات الناخب لطلب االقتراع بالبريد بتنسيق ميسر  
من قانون حقوق التصويت  203من قانون انتخابات كاليفورنيا والمادة  14201للمادة ولطلب مواد انتخابية بلغات بديلة وفقًا 

  الفيدرالي. ستُذكر التعليمات في الكتيب وعلى الموقع اإللكتروني الخاص بأمين التسجيل الستكمال وإعادة البطاقة البريدية. 

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

سينشئ مكتب أمين التسجيل إعالنات الخدمة العامة المرئية والمسموعة بأطوال وموضوعات مختلفة إلعالم الناخبين  
باالنتخابات القادمة (مترجمة بجميع اللغات المشمولة فيدراليًا). سيكون المحتوى إعالميًا وتعليميًا، مثل: إخطار الناخبين  

دالء بأصواتهم. ستعمل مقاطع الفيديو والصوت على الترويج للخط الساخن المجاني المتاح  باالنتخابات القادمة وخيارات اإل 
  للناخبين من أجل طرح األسئلة وتلقي المعلومات المتعلقة بالتصويت واالنتخابات. 

نون ضعف  ستكون مقاطع الفيديو بتسميات توضيحية مفتوحة، وستكون بتنسيقات ميسرة، من أجل أن تشمل الناخبين الذين يعا
السمع أو الصم والمكفوفين أو ضعاف البصر. باإلضافة إلى ذلك، ستُسجل مقاطع الفيديو صوتيًا باللغات اإلسبانية والفلبينية  

والفيتنامية والصينية. سيجرى توفير المحتوى لشركاء وسائل اإلعالم العامة وشركاء وسائل اإلعالم اللغوية. يرجى مراجعة  
  لشركاء وسائل اإلعالم اللغوية. 59للحصول على قائمة بشركاء وسائل اإلعالم العامة والصفحة في المالحق  57الصفحة 
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  وسائل التواصل االجتماعي 

سيستخدم مكتب أمين التسجيل وسائل التواصل االجتماعي لجذب ناخبين جدد ولتقديم معلومات للناخبين الحاليين حول التغيير  
والتحديثات المتعلقة بالمواعيد النهائية المهمة والنصائح المتعلقة بالتصويت ومراكز التصويت ومواقع  في مراكز التصويت 

  صناديق إيداع االقتراع. 

سيستخدم مكتب أمين التسجيل الفيسبوك واإلنستجرام وتويتر ونيكست دور للترويج لمعلومات مركز االقتراع واللغات  
الفلبينية والفيتنامية والصينية) والفئات السكانية في مقاطعة سان دييغو، مثل: األمريكيين من  المستهدفة (اإلنجليزية واإلسبانية و

  أصل إفريقي، والهنود األمريكيين، واإلسبانيين/ الالتينيين، والفلبينيين، والفيتناميين، والصينيين.

م الناخبين وتثقيفهم بشأن االنتقال إلى نموذج  فيما يلي استراتيجيات وسائل التواصل االجتماعي لتحقيق األهداف العامة إلعال  
  مركز التصويت:

  المنشورات الدعائية عبر قنوات وسائل التواصل االجتماعي التي تستهدف المستخدمين بناًء على الموقع والتركيبة
  السكانية واهتمامات المستخدم وسلوكياته وتفضيالته

  ي بدوره يشارك معلومات االنتخابات المهمة، بما في ذلك إنشاء تقويم شهري لوسائل التواصل االجتماعي، الذ
  المواعيد النهائية وخيارات التصويت وغيرها

   وضع مكتب أمين التسجيل باعتباره المصدر الرسمي للمعلومات االنتخابية في مقاطعة سان دييغو من خالل مشاركة
لومات المضللة عن االنتخابات، والرد على المعلومات االنتخابية المهمة، وتحليل عملية التصويت، وتبديد المع

  األسئلة األكثر شيوًعا للناخبين
 إنشاء محتوى جذاب، بما في ذلك الرسومات ومقاطع الفيديو إلبقاء الناخبين على اطالع ومشاركة  

  ملصقات خارجية

ات خارجية كبيرة على الجدران باإلضافة إلى اإلعالنات التقليدية والرقمية، سيستخدم مكتب أمين التسجيل استراتيجيًا ملصق
الخارجية لمحطات الوقود والمتاجر الصغيرة الموجودة في األحياء، التي يصعب الوصول إليها بناًء على اختيارات الرمز  

البريدي المستهدف وأداة رسم الخرائط الخاصة بمركز الديمقراطية الشاملة. سيحتوي كل ملصق على اللغة اإلنجليزية واللغة 
  ة في الحي المحدد.المنتشر

يسمح هذا األسلوب لمكتب أمين التسجيل باستهداف األحياء حيث ال يمكن ألشكال أخرى من الوسائط التقليدية الوصول إليها. 
  في المالحق. 53للحصول على عينة من المواقع، يرجى مراجعة الصفحة 
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  الموقع اإللكتروني
§4005(a)(10)(l)(i)(IV) 

استخداًما كبيًرا باعتباره مصدًرا رئيًسا لمعلومات مركز   sdvote.comالتسجيل، سيُستخدم الموقع اإللكتروني الخاص بأمين 
التصويت ومواده للجمهور. إن المعلومات الموجودة على الموقع هي بتنسيقات ميسرة ومتاحة للجمهور. وسيشمل ذلك خطة 

بطاقة اقتراع متاحة بالبريد، والقدرة على استخدام أجهزة اقتراع متاحة وكيفية استخدامها، إدارة االنتخابات، وطرق طلب 
  وقوائم مراكز التصويت ومواقع صناديق إيداع االقتراع، وغيرها من المعلومات المتعلقة بقانون اختيار الناخبين. 

اللغات المشمولة فيدراليًا حتى يتمكن الناخبون من ذوي الكفاءة  ستُترجم أيًضا المواد الموجودة على الموقع اإللكتروني إلى 
  المحدودة في اللغة اإلنجليزية من الوصول إلى المعلومات االنتخابية المهمة بهذه اللغات.
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  الميزانية المتوقعة لخطة توعية الناخبين
§4005(a)(10)(l)(i)(VII), §4005(a)(10)(l)(i)(VII) 

مركز الناخبين تغييًرا أساسيًا للناخبين في مقاطعة سان دييغو، ومن ثم سيتطلب تمويًال كبيًرا للجوانب  يعد االنتقال إلى نموذج
  .2022المتعددة لخطة تثقيف الناخبين وتوعيتهم خالل دورة انتخابات 

  تمويل تثقيف الناخبين وتوعيتهم ومقارنته بالميزانيات السابقة 

  النشاط
السنة المالية 

2019-2020 
السنة المالية 

2020-2021 
السنة المالية 

2021-2022 
السنة المالية 

2022-2023 
  الجهة الُمعِلنة 

الوسائط البصرية، والمطبوعات، والبث، والفيديو، ( 
والوسائط الرقمية، والملصقات الخارجية، والصوت،  

  والراديو) 

$34,500  $703,115  $1,345,945 $650,000 

  الرسائل البريدية المباشرة 
  (لجميع الناخبين المسجلين)  

$562,664  $964,061  $2,050,627  $1,506,108  

  اإلعالنات القانونية في الصحف 
  (باإلضافة إلى اإلعالنات المذكورة أعاله)  

$84,238 $62,174  $75,000  $75,000  

  اإلعالنات المتنوعة 
(إدارة الحملة وشراء اإلعالنات، التصميم، العمل   

  الفني، إنشاء الفيديو) 
$15,552  $251,493  $235,000  $220,000  

عمليات التوعية المتنوعة (التيسير والمترجمون  
  الفوريون وخدمات الترجمة) 

$0  $0  $70,753 $30,000  

  1,163,798$  1,431,390$  1,087,491$  1,015,173$  البرنامج) برنامج توعية وتثقيف الناخبين (ميزانية 

  الميزانية األولية   القيم الفعلية   القيم الفعلية   القيم الفعلية  

      التمويل اإلضافي

خدمات التوعية   -وزير خارجية والية كاليفورنيا 
  والتثقيف بموجب قانون اختيار الناخبين 

    
$250,000  $250,000  

     

  3,894,906$ 5,458,715$  3,068,334$  1,712,127$ اإلجمالي 
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  المالحق 

  االجتماعات العامة 

عند وضع خطة إدارة االنتخابات، استضاف مكتب أمين التسجيل عدًدا كبيًرا من االجتماعات العامة في مقاطعة سان دييغو  
االجتماعات للحاضرين الفرصة للتعرف على االنتقال القادم إلى نموذج  للحصول على جمع مدخالت الجمهور. أعطت هذه 

  مركز التصويت وتقديم المالحظات. 

ولكي تكون شاملة للمجتمعات المستهدفة، قُدمت المساعدة اللغوية في اجتماعات مختارة، كما روجت اجتماعات معينة  
مة إضافية تتجاوز ما يتطلبه قانون الوالية والقانون وعقدت اجتماعات عا  . عذوي االحتياجات الخاصةمستهِدفة مجتمع  

  الفيدرالي للمجتمعات العربية والالوسية واألمريكية األصلية والصومالية.

  عدد االجتماعات   المجتمعات المستهدفة
  4  مجتمع ذوي اإلعاقة

  1  كبار السن
  5  اإلسباني/ الالتيني

  5  الفيتنامي 
  5  الصيني
  6  الفلبيني
  3  الياباني
  3  الكوري

  عدد االجتماعات   مجتمعات إضافية
  4  ألعربي

  1  ألالوسي 

  2  األمريكيون األصليون 
  1  الصومالي
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  جدول االجتماعات العامة 

 إن الجدول الكامل لالجتماعات العامة لمركز التصويت ُمدرج أدناه.

 التاريخ والوقت   اللغة المجتمع المركز عليه شخصيًا أم افتراضيًا؟   عنوان الموقع 
  

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

 12/9/2021 اللغتان اإلنجليزية والفيتنامية  الفيتنامي كالهما
  م  8م إلى  6

Alpine County Library: 1752 Alpine 
Blvd. Alpine 

 12/10/2021 اللغة اإلنجليزية األمريكي األصلي شخصيًا
 م  7م إلى  5

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

 12/10/2021 اللغتان اإلنجليزية والفلبينية  الفلبيني كالهما
 م 8م إلى  5.30

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

 12/14/2021 اللغة اإلنجليزية األمريكي األصلي شخصيًا
 م  7م إلى  5

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

 12/14/2021 اللغتان اإلنجليزية واإلسبانية اإلسباني/ الالتيني  كالهما
 م  8م إلى  6

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

Diego 

 12/15/2021 اللغتان اإلنجليزية والصينية  الصيني كالهما
 م 3ظ إلى  1

Oceanside Public Library Mission 
Branch: 3861 Mission Ave, Oceanside 

 12/15/2021 اللغتان اإلنجليزية والفلبينية  الفلبيني كالهما
 م  7م إلى  5

عام (بالتنسيق مع   افتراضيًا 
الجمعية الوطنية للنهوض  

 ) ينبالملون

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

Wesley United Methodist: 5380 El 
Cajon Blvd, San Diego 

 12/18/2021 اللغتان اإلنجليزية والفيتنامية  الفيتنامي كالهما
 ظ  12ص إلى  10

Skyline Hills Library 7900 Paradise 
Valley Road, San Diego 

 12/18/2021 اللغتان اإلنجليزية والفلبينية  الفلبيني كالهما
 م  4م إلى  2

Skyline Hills Library 7900 Paradise 
Valley Road, San Diego 

 1/4/2022 اللغتان اإلنجليزية واإلسبانية اإلسباني/ الالتيني  كالهما
 م  8م إلى  6

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

Diego 

 1/5/2022 اللغتان اإلنجليزية والصينية  الصيني كالهما
 ظ 1ص إلى  11

عام (بالتنسيق مع   افتراضيًا  
 المركز) 

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

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

 1/6/2022 والعربيةاللغتان اإلنجليزية  العربي شخصيًا
 م  7م إلى  5

المواطنون كبار السن  افتراضيًا  
 ومجتمع ذوو اإلعاقة

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

Colina Park 
4085 52nd Street, San Diego  

الصومالية (بالتنسيق مع   شخصيًا
 بانا)

 2/26/2022 اللغتان اإلنجليزية والصومالية
 م  3م إلى  1

اإلعاقة والمجتمعات ذوو   افتراضيًا 
اللغوية الفيدرالية/  

 الحكومية

اللغات اإلنجليزية، ولغة اإلشارة 
األمريكية، واإلسبانية، والفلبينية،  
والفيتنامية، والصينية، والعربية،  

 واليابانية، والكورية، والالوسية 

1/24/2022 
 م 7.30م إلى  5.30

ذوو  عامة الناس و افتراضيًا 19-كوفيدافتراضي بسبب زيادة حاالت 
اإلعاقة والمجتمعات 

اللغوية الفيدرالية/  
 الحكومية

اللغات اإلنجليزية، ولغة اإلشارة 
األمريكية، واإلسبانية، والفلبينية،  
والفيتنامية، والصينية، والعربية،  

  واليابانية، والكورية 

1/28/2022 
  م 7.30م إلى  5.30

County Administration Center: 1600 
Pacific Hwy, San Diego 

ذوو  عامة الناس و كالهما
اإلعاقة والمجتمعات 

اللغوية الفيدرالية/  
 الحكومية

اللغات اإلنجليزية، ولغة اإلشارة 
األمريكية، واإلسبانية، والفلبينية،  
والفيتنامية، والصينية، والعربية،  

 واليابانية، والكورية 

2/3/2022 
 م 7.30م إلى  5.30
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  الفعاليات المجتمعية

. 2022و 2021تمثل القائمة أدناه الفعاليات المجتمعية المستهدفة التي يخطط مكتب أمين التسجيل لمتابعتها في عامي 
وستُضاف الفعاليات باستمرار. إذا كنت ترغب في اقتراح إحدى الفعاليات، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى  

rovmail@sdcounty.ca.gov.  

  2022إلى ديسمبر، كانون األول  2021أكتوبر، تشرين األول  20مشاركات وفعاليات مجتمعية مؤقتة من 

  المنظمة المضيفة   مدينة  اسم الفعالية  التاريخ

 Alpine Southern Indian Health/Viejas  لجنوب الهندالمؤتمر الصحي   2021أكتوبر، تشرين األول  21

 San Diego  Health and Resource Fair  الصحة المجتمعية الشهرية  2021نوفمبر، تشرين الثاني  3

 "Ride the Point 2021"فعالية   2021نوفمبر، تشرين الثاني  13
  (فعالية ركوب الدراجات متغيرة األهداف) 

San Diego Point Loma Rotary Club 

 94th Aero Squadronفعالية "  2021نوفمبر، تشرين الثاني  18
Social فعالية سرب الطيران االجتماعي) "

  الرابع والتسعين) 

San Diego Decentralized Autonomous 
Organization (DAO) 

 San Diego Chinese School of San Diego  احتفال عيد الميالد (الكريسماس)   2021ديسمبر، كانون األول  1

 San Diego Health and Resource Fair  الصحة المجتمعية الشهرية  2021ديسمبر، كانون األول  1

مهرجان عيد الميالد (الكريسماس) على   2021ديسمبر، كانون األول  18
  شاطئ البحر 

Imperial 
Beach 

Soaring Eagles 

شباط فبراير،  -يناير، كانون الثاني
2022  

 San Diego Taiwanese American  مهرجان رأس السنة الصينية 
Foundation of San Diego 

فبراير، شباط  -يناير، كانون الثاني
2022  

االحتفال السنوي والعرض التقديمي لجمعية 
العلوم والهندسة الصينية األمريكية في سان  

  دييغو

San Diego San Diego Chinese American 
Science and Engineering 

فبراير، شباط  -يناير، كانون الثاني
2022  

احتفال مجلس المشاركة المجتمعية برأس  
  السنة الصينية 

San Diego Chinese Evangelical Church 
of San Diego  

فبراير، شباط  -يناير، كانون الثاني
2022  

 San Diego San Diego Chinese Academy  مهرجان رأس السنة الصينية 

فبراير، شباط  -يناير، كانون الثاني
2022  

احتفال مركز الجالية الصينية برأس السنة 
  الصينية 

San Diego Chinese Community Church 

يناير، كانون الثاني  30 -28
2022  

مهرجان التيت للسنة القمرية الجديدة في  
  سان دييغو 

City Heights Little Saigon San Diego 

مهرجان مدرسة مقاطعة الشمال الصينية    2022يناير، كانون الثاني  29
  لالحتفال برأس السنة الصينية 

San Diego North County Chinese School 

 Tet"  Mira Mesa Vietnamese American Youthمهرجان التيت "  2022فبراير، شباط  6 -4
Alliance 

رأس السنة الصينية في سان دييغو  مهرجان  2022فبراير، شباط  13 -12
  األربعون 

Downtown  Chinese Consolidated 
Benevolent Association of 
San Diego 

 San Diego EarthWorks  معرض األرض   2022إبريل، نيسان  1

 El Cajon El Cajon Business District  معرض سيارات منطقة األعمال الكاهون   2022إبريل، نيسان  1

 San Diego SDSU Native American  مهرجان الجامعة والية سان دييغو  2022إبريل، نيسان  1
Student Alliance 

" متعدد Linda Vistaمهرجان وموكب "  2022إبريل، نيسان  1
  الثقافات

Linda Vista Linda Vista Multi-Cultural Fair 
Inc. 

 San Diego Vietnamese Community of  إبريل األسودذكرى   2022إبريل، نيسان  1
San Diego 
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 (تابع) الفعاليات المجتمعية

 2022 األول كانون ديسمبر، إلى 2021 األول تشرين أكتوبر، 20 من مؤقتة مجتمعية وفعاليات مشاركات
 San Diego San Diego County School  أسابيع تسجيل الناخبين في المدرسة الثانوية   2022إبريل، نيسان  1

Districts 
 City Heights Little Saigon San Diego  إحياء ذكرى سقوط سايجون   2022إبريل، نيسان  30

 La Jolla UCSD Inter-Tribal Resource  مهرجان جامعة كاليفورنيا بسان دييغو  2022مايو، أيار  1
Center 

 San Diego San Diego Alliance for Asian  مهرجان قوارب التنين  2022مايو، أيار  1
Pacific Islander American 

 Mira Mesa Silk Road Production   المهرجان الثقافي اآلسيوي  2022مايو، أيار  1

 Mira Mesa Alliance for Quality Education  الليلي 6سوق الحي   2022مايو، أيار  1

 Oceanside San Luis Rey Band of  القبلي في سان لويس ري المهرجان   2022يونيو، حزيران  1
Luiseno Mission Indians 

 Del Mar San Diego County Fair  مهرجان مقاطعة سان دييغو   2022يونيو، حزيران  1

  San Diego San Diego Night Market  السوق الليلي لسان دييغو  2022يونيو، حزيران  1

 San Diego San Diego Pride  مسيرة الفخر   2022يوليو، تموز  1

 Barona"  Lakeside Barona Band of Missionمهرجان "  2022أغسطس، آب   1
Indians 

 " National Night Outفعالية "  2022أغسطس، آب   1
  (نزهة ليلية قومية)

San Diego SDPD 

 Sycuan"  El Cajon Sycuan Band of theمهرجان "  2022سبتمبر، أيلول  1
Kumeyaay Nation 

 San Diego San Diego County School  أسابيع تسجيل الناخبين في المدرسة الثانوية   2022سبتمبر، أيلول  1
Districts 

 Balboa Park House of China  احتفال مهرجان منتصف الخريف   2022سبتمبر، أيلول  1

 مهرجان شارع أدمز أيف    2022سبتمبر، أيلول  1
"Adams Ave Street"  

San Diego Adams Ave Business 
Association 

 San Diego Little Saigon San Diego  مهرجان منتصف الخريف   2022سبتمبر، أيلول  1

 Balboa"  San Diego American Indian Healthمهرجان منتزه "   2022أكتوبر، تشرين األول  1
Center 

 San Diego San Diego Chinese Cultural  االحتفال بالعيد الوطني لجمهورية الصين  2022أكتوبر، تشرين األول  1
Association 

 Mira Mesa Mira Mesa Town Council  مهرجان شارع ميرا ميسا السنوي   2022أكتوبر، تشرين األول  1

 El Cajon Native American Student  مهرجان كوياماكا   سيقرر فيما بعد 
Alliance at Cuyamaca 
College 
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  شركاء المجتمع
إذا كنت ترغب أنت أو منظمتك في الدخول في شراكة مع أمين تسجيل الناخبين في مقاطعة سان دييغو بشأن التوعية والتثقيف  

  .rovmail@sdcounty.ca.govفي مركز التصويت، فيرجى مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني على 

  مجتمع الوصول إلى اللغةشركاء  

 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 
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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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 األمامي/الخلفي) نموذج بطاقة المساعدة اللغوية (مسوده للوجه 
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  ذوي االحتياجات 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 السياسية و/ أو المناصرة و/ أو المهنية
 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 السياسية  

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  
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  شركاء وسائل اإلعالم

إذا كنت ترغب أنت أو منظمتك في الدخول في شراكة مع أمين تسجيل الناخبين في مقاطعة سان دييغو بشأن التوعية والتثقيف  
إلى   ستتم إضافتك أيًضا .rovmail@sdcounty.ca.govبمركز التصويت، فيرجى مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني على 

  قائمة توزيع األخبار الخاصة بنا. 

  النوع   اسم المنشور
101.5 KGB  (روك كالسيكي)   اإلذاعة  

103.7 KSON (المقاطعة)   اإلذاعة  
600 KOGO News Radio   اإلذاعة  

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

Alpine Sun  الجرائد  
Beach & Bay Press  الجرائد  

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

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)   التلفزيون  
GOD Radio   اإلذاعة  

Imperial Beach Eagle & Times  الجرائد  
Indian Voices  الجرائد  

inewsource  الرقمية  
Julian News  الجرائد  
KPBS/NPR   /رقميةإذاعة عامة  
KUSI News   التلفزيون  
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)   التلفزيون  
Pala Rez   اإلذاعة  

Patch  الرقمية  
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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 كالسيكية  
The Coast News  الجرائد  

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

Times of San Diego  الرقمية  
Total Traffic & Weather Network   اإلذاعة  

Valley Roadrunner  الجرائد  
Voice & Viewpoint  الجرائد  

Voice of San Diego  الرقمية  
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  شركاء وسائط اللغة

  المورد  اللغة
  الصينية) -(منطقة سان دييغو  Epoch Times  الصينية 
  San Diego Chinese Tribune  الصينية 
  WE Monthly  الصينية 
  Filipino Press  الفلبينية
  San Diego Asian Journal  الفلبينية
  Phillipine & Asian Report  الفلبينية
  Radyo Filipino Amerika  الفلبينية
  Univisión San Diego  اإلسبانية
  El Latino  اإلسبانية
  Voces Hispanas  اإلسبانية
  Radio Latina  اإلسبانية
  La Poderosa  اإلسبانية
  Telemundo 20 San Diego  اإلسبانية
  The San Diego Union Tribune (en Español)  اإلسبانية
  Entravision  اإلسبانية
  Televisa  اإلسبانية
  Frontera  اإلسبانية
  Qué Buena 106.5  اإلسبانية
  إسبانية للكبار) (معاصرة  KLGV  اإلسبانية
  Nguoi Viet Tu Do  الفيتنامية 
  Nguoi Viet Today  الفيتنامية 
  Saigon Nho  الفيتنامية 
  Tienq Viet  الفيتنامية 
  Tieng Nuoc Toi Radio  الفيتنامية 
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  عينة من مواقع الخارجية للملصقات التثقيفية للناخبين

وتُذكر على  2021سبتمبر، أيلول  14التالية لالنتخابات المبكرة لحكام كاليفورنيا في استُخِدمت المواقع الخارجية للملصقات 
  أنها مثال. 

  الوالية   المدينة   العنوان  الموقع اسم   #
الرمز  

  البريدي 

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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  الوالية   المدينة   العنوان  اسم الموقع   #
الرمز  

  البريدي 

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 إسهامات الجمهور 

  (VAAC) اللجنة االستشارية لتسهيالت التصويت

المتعلقة بمراكز   ذوي االحتياجات الخاصةتجتمع اللجنة االستشارية لتسهيالت التصويت للنظر في احتياجات الناخبين 
  التصويت والتصويت عن طريق البريد. تفي هذه اللجنة بالمتطلبات القانونية للجنة االستشارية لتسهيالت التصويت. 

  المنظمة  االسم
  األعضاء

Paul Spencer  Disability Rights California  
Jacqueline Jackson  IHSS Advisory Committee  

Michelle Krug  Community Member  
Connie Soucy  Community Member  

David Stotland  Community Member/County Rep  
Bill Hershon  Disability Rights California/Alternate Member  

Gabriel Tayler  Disability Rights California/Alternate Member  
Allie Rice  DD/Deaf Community Services of San Diego/Alternate Member  

  موظفي المقاطعة
Assistant ROV  Chair  

Shawn Brom  Co-Chair  
Rosie Rascon  Staff  

Erin Mayer  Staff  
David Nickel  Staff  

Laura Kelly  Staff  
Diane Garcia  Staff   

  المشاركون 
Kim Gibbens  CEO/San Diego Center for the Blind  
Dennis Smith  CDO/San Diego Center for the Blind  
Paul Mansell  San Diego Regional Center  

Debbie Marshall  State Council/Developmental Disabilities  
Anna Sanger  Speech Pathologist  

Lorna de los Santos  AARP  
 

للجنة االستشارية لتسهيل وصول   2022جدول اجتماعات 
  الناخبين 

للجنة االستشارية لتسهيل وصول   2021جدول اجتماعات 
  الناخبين 

25/04/2022  

25/07/2022   

03/10/2022      

 

 (اجتماع افتراضي)

  (اجتماع افتراضي)

  افتراضي)(اجتماع 

25/01/2021  

26/04/2021     

26/07/2021       

04/10/2021       

06/12/2021       

  

  (اجتماع افتراضي)

  (اجتماع افتراضي)

 (اجتماع افتراضي)

 (اجتماع افتراضي)

  (اجتماع افتراضي)
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  (عينة)  جدول أعمال اجتماع اللجنة االستشارية لتسهيالت التصويت
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  للتيسير اللغوياللجنة االستشارية 
تجتمع اللجنة االستشارية للتيسير اللغوي، وهي لجنة مستقلة، للنظر في احتياجات مجتمعات األقليات اللغوية المتعلقة بمراكز  

 التصويت وجميع انتخابات االقتراع بالبريد.  
 

 تفي هذه اللجنة بالمتطلبات القانونية للجان االستشارية للتيسير اللغوي.
  

 
  اللغة  المنظمة  األعضاء 

Winnie Davis  
San Diego Taiwanese Presbyterian 

Church  
Chinese  

Pastor Michael Lock  Mira Mesa Chinese Baptist Church  Chinese  

David Seid  House of China  Chinese  

Joanna Wang  Epoch Times- Media  Chinese  
Myrna F. Reyes  National Federation of Filipino American 

Association (NaFFAA), Bilingual Poll 
Worker   

Filipino  

Salvador “Sal”  B. Flor  Council of Philippine American 
Organization, Inc. (COPAO)   

Filipino  

Ramulo “Ram” Sarno   House of the Philippines (HOP)    Filipino  

Dr. Vangie Meneses  Community Advocate - COPAO  Filipino  

Dr. Aurora S. Cudal-Rivera  Community Advocate - NaFFAA, COPAO  Filipino  

Andrew J. Amorao  Kuya Ate Mentorship Program-San Diego 
(KAMP SD), NaFFAA  

Filipino  

Joe Mazarez  Council of Philippine American 
Organization, Inc. (COPAO)  

Filipino  

Angelito “Chito” Saavedra  Filipino Bilingual Poll Worker  Filipino  

Arnoldo Coronado, PE (MX)  Bilingual Site Manager Spanish  

Veronica Ferguson, CPAc  Community Member Spanish  

Ray DaSilva, MS, MBA  ICOHS College & Bilingual Site Manager Spanish  

Anamaria Flores, MA  MECHA & Sweetwater Union High School 
District 

Spanish  

Connie Miller, LTSO  Community Member Spanish  

Angel Godinez  Homeless Community Advocate & Former 
Spanish Lang. Services EW 

Spanish  

Arcelia Nunez  Universidad Popular Spanish  

Maryzella Juarez   Rotary Spanish  

Guadalupe Corona, Ed.D.  Southwestern College  Spanish  

Joe Long  Vietnamese American Voter Alliance  Vietnamese  

Khoi Nguyen  Bilingual Poll Worker  Vietnamese  

Minh Hieu Pham Vu  Community Member  Vietnamese  

Buu Van Rasih  Rasih Citizenship Institute  Vietnamese  

Tram Lam  Little Saigon San Diego  Vietnamese  
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  (عينة)  جدول أعمال اجتماع اللجنة االستشارية للتيسير اللغوي
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 مخطط مركز التصويت (نموذج)
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  التصويت وصناديق إيداع االقتراع قائمة بمواقع مراكز 

وستوفر المقاطعة ما ال يقل  تجري حاليًا عملية اختيار مركز االقتراع وصندوق االقتراع. الجداول أدناه ال تشكل قائمة كاملة. 
  األدنى.موقعًا لصناديق االقتراع في جميع أنحاء المقاطعة ونتوقع تقديم أكثر من الحد  130مركًزا للتصويت و 195عن 

بعد نشر خطة إدارة   معلومات االنتخاباتسيتم نشر القائمة النهائية للمواقع على الموقع اإللكتروني ألمين التسجيل تحت  
  .2022مارس/آذار  8االنتخابات النهائية في 

  في كتيب معلومات الناخب.  سيتم توفير قائمة كاملة بالمواقعكما 

  مراكز التصويت المقترحة (القائمة لم تكتمل / ال تزال عملية االختيار جارية) 
  مساءً  5:00صباًحا إلى  8:00يونيو، من الساعة  6مايو/أيار إلى  28سيتم بدء تحديد مراكز التصويت في الفترة من 

  مساءً  5:00صباًحا إلى  8:00يوني/حزيران، من الساعة  6مايو/أيار إلى  4سيتم فتح جميع مراكز التصويت في الفترة من  
  مساءً  8:00صباًحا حتى   7:00يونيو/حزيران،  7سيتم فتح جميع مركز التصويت يوم االنتخابات،  

 

  األيام   العنوان   المرفق 

ALPINE - 91901  

ALPINE ELEMENTARY SCHOOL-AUDITORIUM  1850 ALPINE BLVD   يونيو 7يونيو إلى  4من  

BONITA - 91902  

SUNNYSIDE ELEMENTARY SCHOOL-MPR  5430 SAN MIGUEL RD   يونيو 7يونيو إلى  4من  

BONSALL - 92003  

BONSALL COMMUNITY CTR-MAIN RM  31505 OLD RIVER RD   يونيو 7مايو إلى  28من 

BORREGO SPRINGS - 92004  
      

BORREGO SPRINGS HIGH SCHOOL-GYM  2281 DIEGUENO RD   يونيو 7يونيو إلى  4من  

BOULEVARD - 91905  

BACK COUNTRY RESOURCE CENTER  39919 RIBBONWOOD RD   يونيو 7مايو إلى  28من 

CAMPO - 91906  
      

MOUNTAIN HEALTH COMM CTR-MAIN HALL  976 SHERIDAN RD   يونيو 7يونيو إلى  4من  

CARDIFF BY THE SEA - 92007  
      

ADA W HARRIS ELEM SCHOOL-MPR  1508 WINDSOR RD   يونيو 7يونيو إلى  4من  

CARLSBAD - 92008  

CARLSBAD HIGH SCHOOL-CUSTODIAN RM  3557 MONROE ST   يونيو 7يونيو إلى  4من   
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  األيام   العنوان   المرفق 

CARLSBAD - 92009  

EL CAMINO CREEK SCHOOL-AUDITORIUM  7885 PASEO ALISO   يونيو 7يونيو إلى  4من  

CARLSBAD - 92010  

CALAVERA HILLS MIDDLE SCHOOL-GYM  4100 TAMARACK AVE   يونيو 7يونيو إلى  4من  

CARLSBAD - 92011  

AVIARA OAKS ELEM SCHOOL-AUDITORIUM  6900 AMBROSIA LN   يونيو 7يونيو إلى  4من  

CHULA VISTA - 91910  

BONITA VISTA MIDDLE SCHOOL-CAFETERIA  650 OTAY LAKES RD   يونيو 7يونيو إلى  4من  

CHULA VISTA CITY HALL  276 4TH AVE   يونيو 7يونيو إلى  4من  

CLEAR VIEW ELEMENTARY SCHOOL-
AUDITORIUM  

455 WINDROSE WAY   يونيو 7يونيو إلى  4من  

HILLTOP HIGH SCHOOL-CAFETERIA  555 CLAIRE AVE   يونيو 7يونيو إلى  4من  

SOUTHWESTERN COMM CLG-WEST STUDENT 
UNION  

900 OTAY LAKES RD, LOT 
A  

 يونيو 7مايو إلى  28من 

CHULA VISTA - 91911  

BAY VIEW BAPTIST CHURCH  210 JAMUL AVE   يونيو 7يونيو إلى  4من  

FRED H ROHR ELEM SCHOOL-CAFETERIA  1540 MALTA AVE   يونيو 7يونيو إلى  4من  

SHADOW MTN COMM CHR-FIRESIDE RM  960 5TH AVE   يونيو 7يونيو إلى  4من  

CHULA VISTA - 91913  

EASTLAKE ELEM SCHOOL-AUDITORIUM  1955 HILLSIDE DR   يونيو 7يونيو إلى  4من  

HEDENKAMP ELEM SCHOOL-MPR HALF  930 E PALOMAR ST   يونيو 7يونيو إلى  4من  

MC MILLIN, CORKY SCHOOL-AUDITORIUM  1201 SANTA CORA AVE   يونيو 7يونيو إلى  4من  

OTAY RANCH HIGH SCHL-LIBRARY  1250 OLYMPIC PKWY   يونيو 7يونيو إلى  4من  

CHULA VISTA - 91914  

EASTLAKE MIDDLE SCHOOL-LIBRARY  900 DUNCAN RANCH RD   يونيو 7يونيو إلى  4من  

CHULA VISTA - 91915  

CAMARENA, ENRIQUE S ELEM SCHOOL-RM 704  1650 EXPLORATION FLS 
DR, USE WINDINGWALK  

  يونيو 7يونيو إلى  4من 

EASTLAKE HIGH SCHOOL-ROOM 1604  1120 EASTLAKE PKWY, 
MAIN ENTRANCE  

  

  يونيو 7يونيو إلى  4من 



  103من  69صفحة  - )14/02/2022خطة إدارة االنتخابات المعدلة ( 
 

  األيام   العنوان   المرفق 

CORONADO - 92118  

CITY OF CORONADO - COMM CTR-ABALONE RM  1845 STRAND WAY   يونيو 7مايو إلى  28من 

DESCANSO - 91916  

OUR LADY OF LIGHT CATHOLIC CHR  9136 RIVERSIDE DR   يونيو 7يونيو إلى  4من  

EL CAJON - 92019  

EL CAJON ELKS LODGE #1812 - MEETING RM  1400 E WASHINGTON AVE  يونيو 7يونيو إلى  4من  

KENNEDY REC CENTER-MEETING RM  1675 E MADISON AVE   يونيو 7مايو إلى  28من 

RANCHO SAN DIEGO ELEM SCHOOL-MPR  12151 CALLE ALBARA   يونيو 7يونيو إلى  4من  

EL CAJON - 92021  

CREST COMMUNITY CLUBHOUSE  113 NORTH PARK DR   يونيو 7يونيو إلى  4من  

LOS COCHES CREEK MIDDLE SCHOOL-DRAMA 
RM  

9669 DUNBAR LN   يونيو 7يونيو إلى  4من  

MAGNOLIA ELEM SCHOOL-AUDITORIUM  650 GREENFIELD DR   يونيو 7يونيو إلى  4من  

NARANCA ELEM SCHOOL-MPR  1030 NARANCA AVE   يونيو 7يونيو إلى  4من  

W D HALL ELEM SCHOOL-AUDITORIUM  1376 PEPPER DR   يونيو 7يونيو إلى  4من  

WELLS PARK  1153 E MADISON AVE   يونيو 7مايو إلى  28من 

ENCINITAS - 92024  

ENCINITAS COMMUNITY CENTER-MAPLE RM  1140 OAKCREST PARK DR يونيو 7يونيو إلى  4من  

OLIVENHAIN MUNICIPAL WATER DISTRICT  1966 OLIVENHAIN RD   يونيو 7يونيو إلى  4من  

PAUL ECKE CENTRAL SCHOOL-MPR  185 UNION ST   يونيو 7يونيو إلى  4من  

ESCONDIDO - 92025  

CENTRAL ELEM SCHOOL-AUDITORIUM  122 W 4TH AVE   يونيو 7يونيو إلى  4من  

PARK AVENUE COMMUNITY CENTER-OAK RM  728 N BROADWAY   يونيو 7يونيو إلى  4من  

WESTFIELD NORTH COUNTY - COMMUNITY 
ROOM  

272 E VIA RANCHO PKWY   يونيو 7مايو إلى  28من 

ESCONDIDO - 92026  

REIDY CREEK ELEM SCHOOL-MPR  2869 N BROADWAY   يونيو 7يونيو إلى  4من  

ROCK SPRINGS ELEM SCHOOL-AUDITORIUM  1155 DEODAR RD   يونيو 7يونيو إلى  4من  

ESCONDIDO - 92027  

COMMUNITY LUTHERAN CHURCH  3575 E VALLEY PKWY   يونيو 7مايو إلى  28من 

CONWAY ELEM SCHOOL-MPR  1325 CONWAY DR   يونيو 7يونيو إلى  4من  

EAST VALLEY COMMUNITY CTR - VINEYARD RM  2245 E VALLEY PKWY   يونيو 7يونيو إلى  4من  



  103من  70صفحة  - )14/02/2022خطة إدارة االنتخابات المعدلة ( 
 

  األيام   العنوان   المرفق 

ESCONDIDO – 92027 (cont.)  

OAK HILL ELEM SCHOOL-MPR  1820 OAK HILL DR   يونيو 7يونيو إلى  4من  

ESCONDIDO - 92029  

DEL LAGO ACADEMY-DANCE RM B203  1740 SCENIC TRAILS WAY  يونيو 7يونيو إلى  4من  

FALLBROOK - 92028  

FALLBROOK COMMUNITY CTR-AUDITORIUM  341 HEALD LN   يونيو 7مايو إلى  28من 

FALLBROOK HIGH SCHOOL-GYM  2400 S STAGE COACH LN   يونيو 7يونيو إلى  4من  

FALLBROOK UN ELEM OFFCE-RM 6 PROF DEV 
RM  

321 IOWA ST   يونيو 7يونيو إلى  4من  

IMPERIAL BEACH - 91932  

SBUSD ED CENTER-BURRESS AUDITORIUM  601 ELM AVE   يونيو 7مايو إلى  28من 

JAMUL - 91935  

DEERHORN VALLEY FIRE STATION #37  2383 HONEY SPRINGS RD  يونيو 7يونيو إلى  4من  

JAMUL COMMUNITY CHR OFFICE-CHAPEL  14866 LYONS VALLEY RD   يونيو 7مايو إلى  28من 

JULIAN - 92036  

JULIAN TOWN HALL - DOWNSTAIRS  2129 MAIN ST   يونيو 7مايو إلى  28من 

LA JOLLA - 92037  

MUIRLANDS MIDDLE SCHOOL-AUDITORIUM  1056 NAUTILUS ST   يونيو 7يونيو إلى  4من  

LA MESA - 91942  

MARYLAND AVENUE ELEM SCHOOL-
AUDITORIUM  

5400 MARYLAND AVE   يونيو 7يونيو إلى  4من  

PARKWAY MIDDLE SCHOOL-MPR  9009 PARK PLAZA DR   يونيو 7يونيو إلى  4من  

UNITED CHURCH OF CHRIST OF LA MESA-HALL  5940 KELTON AVE   يونيو 7يونيو إلى  4من  

LAKESIDE - 92040  

EL CAPITAN HIGH SCHOOL-EVENT CENTER  10410 ASHWOOD ST   يونيو 7يونيو إلى  4من  

LAKESIDE COMMUNITY CENTER-MEYER HALL  9841 VINE ST   يونيو 7يونيو إلى  4من  

SANTEE-LAKESIDE ELKS LODGE  11633 WOODSIDE AVE   يونيو 7يونيو إلى  4من  

NATIONAL CITY - 91950  

CAMACHO RECREATION CENTER - GYM  1810 E 22ND ST   يونيو 7مايو إلى  28من 

EL TOYON RECREATION CTR-CLASSRM  2005 E 4TH ST   يونيو 7يونيو إلى  4من 



  103من  71صفحة  - )14/02/2022خطة إدارة االنتخابات المعدلة ( 
 

  األيام   العنوان   المرفق 

OCEANSIDE - 92054  
      

LINCOLN MIDDLE SCHOOL-MPR  2000 CALIFORNIA ST   يونيو 7يونيو إلى  4من  

OCEANSIDE COUNTRY CLUB SR CTR-RM G & H  455 COUNTRY CLUB LN   يونيو 7يونيو إلى  4من  

WOMENS CLUB OF OCEANSIDE  1606 MISSOURI AVE   يونيو 7مايو إلى  28من 

OCEANSIDE - 92056  

EL CORAZON SENIOR CENTER - CLASSROOMS  3302 SENIOR CENTER DR  يونيو 7مايو إلى  28من 

TEMPLE HEIGHTS ELEM SCHOOL-MPR  1550 TEMPLE HEIGHTS 
DR  

  يونيو 7يونيو إلى  4من 

OCEANSIDE - 92057  

KNIGHTS OF COLUMBUS-HALL/SAN LUIS REY  4070 MISSION AVE   يونيو 7يونيو إلى  4من  

LIBBY ELEMENTARY SCHOOL-MPR  423 W REDONDO DR   يونيو 7يونيو إلى  4من  

MARTIN L KING JR MID SCHOOL-MPR  1290 IVEY RANCH RD   يونيو 7يونيو إلى  4من  

MELBA BISHOP REC CTR-GYM  5306 NORTH RIVER RD   يونيو 7يونيو إلى  4من  

MISSION VISTA HIGH SCHOOL - THEATER  1306 MELROSE DR   يونيو 7يونيو إلى  4من  

ROOSEVELT MIDDLE SCHOOL-MPR  850 SAGEWOOD DR   يونيو 7يونيو إلى  4من  

OCEANSIDE - 92058  

JOE BALDERRAMA COMMUNITY CENTER  709 SAN DIEGO ST   يونيو 7يونيو إلى  4من  

OCEANSIDE UNIFIED SCH DIST-BOARD ROOM  2111 MISSION AVE   يونيو 7يونيو إلى  4من  

PALA - 92059  

PALA TRIBAL COMMUNITY HALL-OLD HALL  35955 PALA TEMECULA 
RD  

  يونيو 7يونيو إلى  4من 

PINE VALLEY - 91962  

MOUNTAIN EMPIRE HIGH SCHOOL-GYM  3305 BUCKMAN SPRINGS 
RD  

  يونيو 7يونيو إلى  4من 

PINE VALLEY COMMUNITY CLUBHOUSE  28890 OLD HWY 80   يونيو 7مايو إلى  28من 

POTRERO - 91963  

POTRERO COMMUNITY CENTER-MAIN HALL  24550 HWY 94   يونيو 7يونيو إلى  4من  

POWAY - 92064  

MICKEY CAFAGNA COMM CTR-WILLOW RM  13094 CIVIC CENTER DR   يونيو 7يونيو إلى  4من  

MIDLAND ELEMENTARY SCHOOL-MPR  13910 MIDLAND RD   يونيو 7يونيو إلى  4من  

POMERADO ELEM SCH-MPR  12321 9TH ST   يونيو 7يونيو إلى  4من  

POWAY HIGH SCHOOL-K1  15500 ESPOLA RD   يونيو 7يونيو إلى  4من  



  103من  72صفحة  - )14/02/2022خطة إدارة االنتخابات المعدلة ( 
 

  األيام   العنوان   المرفق 

RAMONA - 92065  

RAMONA COMM CTR-MULTI PURPOSE RM  434 AQUA LN   يونيو 7مايو إلى  28من 

RAMONA SOUTHERN BAPTIST CHURCH  838 HANSON LN   يونيو 7يونيو إلى  4من  

RAMONA UNIFIED SCH DIST - WILSON GYM  720 9TH ST   يونيو 7يونيو إلى  4من  

RANCHO SANTA FE - 92067  

R ROGER ROWE SCHOOL-GYM  5927 LA GRANADA   يونيو 7يونيو إلى  4من  

SAN DIEGO - 92101  

DOWNTOWN WORKS  550 W B ST   يونيو 7مايو إلى  28من 

WASHINGTON ELEM SCHOOL-AUDITORIUM  1789 STATE ST   يونيو 7يونيو إلى  4من  

SAN DIEGO - 92102  

GOLDEN HILL RECREATION CTR-GYM  2600 GOLF COURSE DR   يونيو 7يونيو إلى  4من  

HORTON ELEM SCHOOL-AUDITORIUM  5050 GUYMON ST   يونيو 7يونيو إلى  4من  

SAN DIEGO - 92103  

SAN DIEGO LGBT COMMUNITY CENTER  3909 CENTRE ST   يونيو 7يونيو إلى  4من  

SPRECKELS MASONIC TEMPLE - DINING HALL  3858 FRONT ST   يونيو 7يونيو إلى  4من  

SAN DIEGO - 92104  

NORTH PARK RECREATION CENTER-MPR 1  4044 IDAHO ST   يونيو 7يونيو إلى  4من  

ST PATRICKS CATHOLIC PARISH - REAR HALL  3585 30TH ST   يونيو 7يونيو إلى  4من  

SAN DIEGO - 92105  

MID CITY COMMUNITY-GYMNASIUM  4302 LANDIS ST   يونيو 7مايو إلى  28من 

OAK PARK ELEM SCHOOL-AUDITORIUM  2606  54TH ST, USE 
MAPLE ST  

  يونيو 7يونيو إلى  4من 

WILSON MIDDLE SCHOOL-AUDITORIUM  3838 ORANGE AVE   يونيو 7يونيو إلى  4من  

SAN DIEGO - 92107  

CORREIA MIDDLE SCHOOL-AUDITORIUM FOYER  4302 VALETA ST   يونيو 7يونيو إلى  4من  

DANA MID SCHOOL-CAFETERIA  1775 CHATSWORTH BLVD  يونيو 7يونيو إلى  4من  

OCEAN BEACH REC CTR - GYM  4726 SANTA MONICA AVE   يونيو 7يونيو إلى  4من  

SAN DIEGO - 92109  

DOWNTOWN WORKS  4438 INGRAHAM ST   يونيو 7مايو إلى  28من 

PACIFIC BEACH RECREATION CENTER-CRAFT 
RM  

1405 DIAMOND ST   يونيو 7يونيو إلى  4من  
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  األيام   العنوان   المرفق 

SAN DIEGO - 92110  

FATHER JUNIPERO SERRA HALL  2540 SAN DIEGO AVE   يونيو 7يونيو إلى  4من  

USD- DEGHERI ALUMNI CTR RM 113  5998 ALCALA PARK   يونيو 7مايو إلى  28من 

SAN DIEGO - 92111  

CARSON ELEM SCHOOL-AUDITORIUM  6905 KRAMER ST   يونيو 7يونيو إلى  4من  

CLAIREMONT COVENANT CHR-FELLOWSHIP 
HALL  

5255 MT ARARAT DR   يونيو 7يونيو إلى  4من  

ISLAMIC CENTER OF SAN DIEGO - MPR  7050 ECKSTROM AVE   يونيو 7يونيو إلى  4من  

KEARNY MESA REC CTR-MEETING ROOM  3170 ARMSTRONG ST   يونيو 7يونيو إلى  4من  

LINDA VISTA PRESBYTERIAN CHURCH - HALL  2130 ULRIC ST   يونيو 7يونيو إلى  4من  

SAN DIEGO - 92113  

MOUNTAIN VIEW COMM CTR-BACK MEETING RM 641 S BOUNDARY ST   يونيو 7يونيو إلى  4من  

NEW HOPE BAPTIST CHURCH HALL  2205 HARRISON AVE   يونيو 7يونيو إلى  4من  

SAN DIEGO - 92114  

AUDUBON SCHOOL-AUDITORIUM  8111 SAN VICENTE ST   يونيو 7يونيو إلى  4من  

BAYVIEW BAPTIST CHURCH-AUDITORIUM  6134 PASTOR TIMOTHY J 
WINTERS ST  

  يونيو 7يونيو إلى  4من 

ENCANTO RECREATION CTR-MEETING RM  6508 WUNDERLIN AVE   يونيو 7يونيو إلى  4من  

FULTON ELEMENTARY SCHOOL-AUDITORIUM  7055 SKYLINE DR   يونيو 7يونيو إلى  4من  

SAN DIEGO - 92115  

CRAWFORD HIGH SCHOOL-CAFETERIA  5600 SPARTAN DR   يونيو 7يونيو إلى  4من  

HOOVER HIGH SCHOOL-AUDITORIUM STAGE  4474 EL CAJON BLVD   يونيو 7يونيو إلى  4من  

SAN DIEGO - 92117  

ALCOTT ELEM SCHOOL-AUDITORIUM  4680 HIDALGO AVE   يونيو 7يونيو إلى  4من  

NORTH CLAIREMONT REC CTR - GYM  4421 BANNOCK AVE   يونيو 7يونيو إلى  4من  

SEQUOIA ELEM SCHOOL-AUDITORIUM  4690 LIMERICK AVE   يونيو 7يونيو إلى  4من  

SOUTH CLAIREMONT REC CTR-CRAFT RM  3605 CLAIREMONT DR   يونيو 7يونيو إلى  4من  

SAN DIEGO - 92119  

SAN CARLOS REC CENTER-SAN CARLOS ROOM  6445 LAKE BADIN AVE   يونيو 7يونيو إلى  4من  

SAN DIEGO - 92120  

ALLIED GARDENS REC CENTER-GYM  5155 GREENBRIER AVE   يونيو 7يونيو إلى  4من  

FOSTER ELEM SCHOOL-AUDITORIUM  6550 51ST ST   يونيو 7يونيو إلى  4من  



  103من  74صفحة  - )14/02/2022خطة إدارة االنتخابات المعدلة ( 
 

  األيام   العنوان   المرفق 

SAN DIEGO – 92120 (cont.)    

MISSION TRAILS CHURCH-FELLOWSHIP HALL  4880 ZION AVE   يونيو 7يونيو إلى  4من  

SAN DIEGO - 92122  

DOYLE RECREATION CENTER-GYM  8175 REGENTS RD   يونيو 7يونيو إلى  4من  

STANDLEY PARK & REC CTR - CRAFT RM  3585 GOVERNOR DR   يونيو 7يونيو إلى  4من  

SAN DIEGO - 92123  

SERRA MESA REC CENTER-GYM  9020 VILLAGE GLEN DR   يونيو 7يونيو إلى  4من  

SAN DIEGO - 92124  

TIERRASANTA REC CENTER-MEETING RM 2 & 3  11220 CLAIREMONT MESA 
BLVD  

  يونيو 7يونيو إلى  4من 

SAN DIEGO - 92126  

CHALLENGER MID SCHOOL-AUDITORIUM  10810 PARKDALE AVE   يونيو 7يونيو إلى  4من  

HAGE ELEM SCHOOL-AUDITORIUM  9750 GALVIN AVE   يونيو 7يونيو إلى  4من  

MIRA MESA REC CTR-GAME RM  8575 NEW SALEM ST   يونيو 7يونيو إلى  4من  

SAN DIEGO MIRAMAR COLLEGE-ROOM H-103  10440 BLACK MOUNTAIN 
RD  

  يونيو 7يونيو إلى  4من 

SAN DIEGO - 92127  

RANCHO BERNARDO REC CENTER-MEETING RM 18448 W BERNARDO DR   يونيو 7يونيو إلى  4من  

TURTLEBACK ELEMENTARY SCHOOL-MPR  15855 TURTLEBACK RD   يونيو 7يونيو إلى  4من  

SAN DIEGO - 92128  

CARMEL MOUNTAIN RANCH REC CTR-MPR RM 
103  

10152 RANCHO CARMEL 
DR  

 يونيو 7مايو إلى  28من 

HOPE UNITED METHODIST CHR-COVENANT HL 4 16550 BERNARDO 
HEIGHTS PKWY  

  يونيو 7يونيو إلى  4من 

SAN DIEGO - 92129  

CANYON VIEW ELEM SCHOOL-MPR  9225 ADOLPHIA ST   يونيو 7يونيو إلى  4من  

HILLTOP COMMUNITY PARK-MPR  9711 OVIEDO WAY   يونيو 7يونيو إلى  4من  

WESTVIEW HIGH SCHOOL-DANCE ROOM  13500 CAMINO DEL SUR   يونيو 7يونيو إلى  4من  

SAN DIEGO - 92130  

CARMEL VALLEY REC CENTER - MPR RM 1  3777 TOWNSGATE DR   يونيو 7يونيو إلى  4من  

OCEAN AIR RECREATION CTR-ACTIVITY RM 100  4770 FAIRPORT WAY   يونيو 7يونيو إلى  4من  

PACIFIC HIGHLANDS RNCH REC CTR-MPR 
NORTH  

5977 VILLAGE CENTER 
LOOP RD  

 يونيو 7مايو إلى  28من 
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SAN DIEGO – 92130 (cont.)  

ST THERESE OF CARMEL CATHOLIC CHURCH  4355 DEL MAR TRAILS RD  يونيو 7يونيو إلى  4من  

SAN DIEGO - 92131  

DINGEMAN ELEM SCH-AUDITORIUM  11840 SCRIPPS CREEK 
DR  

  يونيو 7يونيو إلى  4من 

ELLEN BROWNING SCRIPPS ELEM-MPR  11778 CYPRESS CANYON 
RD  

  يونيو 7يونيو إلى  4من 

SAN DIEGO - 92139  

CENTRO FAMILIAR CRISTIANO-RM 5  5901 RANCHO HILLS DR   يونيو 7يونيو إلى  4من  

HILLSBOROUGH RECREATION CENTER  1208 MANZANA WAY   يونيو 7يونيو إلى  4من  

PENN ATHLETIC FIELD-MEETING RM  2555 DUSK DR   يونيو 7يونيو إلى  4من  

SAN DIEGO - 92154  

JUAREZ-LINCOLN ELEM SCHOOL-MPR  849 TWINING AVE   يونيو 7يونيو إلى  4من  

MONTGOMERY WALLER REC CTR - GYM  3020 CORONADO AVE   يونيو 7يونيو إلى  4من  

NESTOR UNITED METHODIST CHR-FELLOWSHIP  2205 FLOWER AVE   يونيو 7يونيو إلى  4من  

ROBERT EGGER REC CTR - GYM  1885 CORONADO AVE   يونيو 7يونيو إلى  4من  

SAN YSIDRO HIGH SCHL-PERF ARTS CTR FOYER5353 AIRWAY RD   يونيو 7يونيو إلى  4من  

SAN DIEGO - 92182  
      

SDSU VIEJAS ARENA - TUNNEL  5500 CANYON CREST DR, 
PARKING 13  

 يونيو 7مايو إلى  28من 

SAN MARCOS - 92069  

SAN MARCOS COMMUNITY CENTER-MAIN HALL  3 CIVIC CENTER DR   يونيو 7يونيو إلى  4من  

WALNUT GROVE PARK RED BARN  1950 SYCAMORE DR   يونيو 7يونيو إلى  4من  

SAN MARCOS - 92078  

CSU SAN MARCOS-VIASAT ENGR PAVILLON 5101 333 S TWIN OAKS VALLEY 
RD, LOT F  

  يونيو 7يونيو إلى  4من 

SAN ELIJO REC CTR-TERRACE RM  1105 ELFIN FOREST RD E   يونيو 7يونيو إلى  4من  

SAN YSIDRO - 92173  

COLONEL IRVING SALOMON COMM CTR - GYM  179 DIZA RD   يونيو 7مايو إلى  28من 

SANTA YSABEL - 92070  

SANTA YSABEL NATURE CENTER-COMMUNITY 
RM   

22135 HWY 79   يونيو 7يونيو إلى  4من  
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SANTEE - 92071  

CAJON PARK SCHOOL-MPR  10300 N MAGNOLIA AVE   يونيو 7يونيو إلى  4من  

PRIDE ACADEMY AT PROSPECT AVE-LRC  9303 PROSPECT AVE   يونيو 7يونيو إلى  4من  

SUMMIT UNITARIAN UNIVERSALIST FELLOWSHIP 8778 COTTONWOOD AVE   يونيو 7يونيو إلى  4من  

SYCAMORE CANYON SCHOOL-MPR  10201 SETTLE RD   يونيو 7إلى يونيو  4من  

WEST HILLS HIGH SCHOOL - GYM FOYER  8756 MAST BLVD   يونيو 7يونيو إلى  4من  

SOLANA BEACH - 92075  

SKYLINE ELEMENTARY SCHOOL-THEATER  606 LOMAS SANTA FE DR   يونيو 7يونيو إلى  4من  

SPRING VALLEY - 91977  

FAITH CHAPEL-STUDENT CENTER  9400 CAMPO RD   يونيو 7يونيو إلى  4من  

HIGHLANDS ELEM SCHOOL-MPR  3131 S BARCELONA ST   يونيو 7يونيو إلى  4من  

NEW SEASONS CHURCH - YOUTH CENTER  2300 BANCROFT DR   يونيو 7يونيو إلى  4من  

SPRING VALLEY COMMUNITY CTR-COMPUTER 
RM  

8735 JAMACHA BLVD   يونيو 7مايو إلى  28من 

VALLEY CENTER - 92082  

VALLEY CENTER COMMUNITY HALL  28246 LILAC RD   يونيو 7يونيو إلى  4من  

VALLEY CENTER PAUMA STAFF LOUNGE-RM 1  28751 COLE GRADE RD   يونيو 7يونيو إلى  4من  

VISTA - 92081  

RANCHO BUENA VISTA HS-LIBRARY/MEDIA CTR  1601 LONGHORN DR   يونيو 7يونيو إلى  4من  

VISTA - 92083  

LIFE CHRISTIAN CHURCH VISTA  1132 N MELROSE DR 
SUITE 502  

  يونيو 7يونيو إلى  4من 

STONEBROOKE CHURCH-FELLOWSHIP HALL  145 HANNALEI DR   يونيو 7يونيو إلى  4من  

VISTA INNOVATION CENTER-MPR  836 OLIVE AVE   يونيو 7يونيو إلى  4من  

VISTA - 92084  

VISTA CIVIC CENTER - VANCE COMMUNITY RM  200 CIVIC CENTER DR, 
USE ALTA VISTA DR  

 يونيو 7مايو إلى  28من 

VISTA HIGH SCHOOL-GYM  1 PANTHER WAY   يونيو 7يونيو إلى  4من  

WARNER SPRINGS – 92086  

WARNER UNION ELEM SCHL-LIBRARY  30951 HWY 79   يونيو 7يونيو إلى  4من  



  103من  77صفحة  - )14/02/2022خطة إدارة االنتخابات المعدلة ( 
 

  المواقع المقترحة لصناديق االقتراع

بعد نشر خطة إدارة   معلومات االنتخاباتسيتم نشر القائمة النهائية للمواقع على الموقع اإللكتروني ألمين التسجيل تحت 
  .2022مارس/آذار  8االنتخابات النهائية في 

  في كتيب معلومات الناخب.  كما سيتم توفير قائمة كاملة بالمواقع

  2022مايو  9االقتراع متاحة اعتباًرا من تصبح مواقع صناديق 
  (ستختلف األيام/الساعات) 

  مساءً  8:00صباًحا حتى  7:00يونيو/حزيران،  7ستكون جميع مواقع صناديق االقتراع مفتوحة يوم االنتخابات، 
  

  المدينة  العنوان   المرفق 
الرمز  
  البريدي

Alpine Branch Library  1752 Alpine Blvd  Alpine  91901  

Bonita-Sunnyside Branch Library  4375 Bonita Rd  Bonita  91902  

Bonita-Sunnyside Fire Protection District  4900 Bonita Rd  Bonita  91902  

Corpus Christi Parish  450 Corral Canyon Rd  Bonita  91902  

Daniel's Market  
5256 S. Mission Rd Ste 

701  Bonsall  92003  

Borrego Springs Branch Library  2580 Country Club Rd  
Borrego 
Springs  92004  

Campo-Morena Village Branch Library  31356 Highway 94  Campo  91906  

Cardiff-by-the-Sea Branch Library  2081 Newcastle Ave  
Cardiff-by-the-

Sea  92007  
Agua Hedionda Lagoon Foundation/Discovery 

Center  1580 Cannon Rd  Carlsbad  92008  

Carlsbad City Library Learning Center  3368 Eureka Pl  Carlsbad  92008  

Georgina Cole Library  1250 Carlsbad Village Dr  Carlsbad  92008  

Carlsbad City Library  1775 Dove Ln  Carlsbad  92011  

Chula Vista Public Library Civic Center Branch  365 F St  Chula Vista  91910  

First United Methodist Church  1200 E H St  Chula Vista  91910  

Norman Park Senior Center  270 F St  Chula Vista  91910  

Office of the Assessor/Recorder/County Clerk  590 3rd Ave  Chula Vista  91910  

Otay Recreation Center  3554 Main St  Chula Vista  91911  

South Chula Vista Library  389 Orange Ave  Chula Vista  91911  

Westmont at San Miguel Ranch  2325 Proctor Valley Rd  Chula Vista  91914  

Chula Vista Public Library  2015 Birch Rd Ste 409  Chula Vista  91915  

Coronado Public Library  640 Orange Ave  Coronado  92118  

Del Mar Branch Library  1309 Camino Del Mar  Del Mar  92014  

Descanso Branch Library  9545 River Dr  Descanso  91916  

Foothills Adult Education Center  1550 Melody Ln  El Cajon  92019  

Postal Annex+  
2514 Jamacha Rd Ste 

502  El Cajon  92019  

Rancho San Diego Branch Library  
11555 Via Rancho San 

Diego  El Cajon  92019  

El Cajon Branch Library  201 E Douglas Ave  El Cajon  92020  

Fletcher Hills Branch Library  576 Garfield Ave  El Cajon  92020  

California DMV  1450 Graves Ave  El Cajon  92021  
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  المدينة  العنوان   المرفق 
الرمز  
  البريدي

Crest Branch Library  105 Juanita Ln  El Cajon  92021  

El Camino Memorial  340 Melrose Ave  Encinitas  92024  

Encinitas Branch Library  540 Cornish Dr  Encinitas  92024  

Encinitas Chamber of Commerce  
535 Encinitas Blvd Ste 

116  Encinitas  92024  

Escondido Public Library  239 S Kalmia St  Escondido  92025  

Major Market  1855 S Centre City Pkwy  Escondido  92025  

Oakmont of Escondido Hills  3012 Bear Valley Pkwy S  Escondido  92025  

Champagne Village  8975 Lawrence Welk Dr  Escondido  92026  

Rincon del Diablo Municipal Water District  1920 N Iris Ln  Escondido  92026  

Fallbrook Branch Library  124 S Mission Rd  Fallbrook  92028  

Rainbow Municipal Water District  3707 Old Hwy 395  Fallbrook  92028  

Imperial Beach Branch Library  810 Imperial Beach Blvd  
Imperial 

Beach  91932  

Jacumba Branch Library  44605 Old Highway 80  Jacumba  91934  

Julian Branch Library  1850 Highway 78  Julian  92036  

La Jolla/Riford Library  7555 Draper Ave  La Jolla  92037  

Lawrence Family Jewish Community Center  4126 Executive Dr  La Jolla  92037  

Frazier Farms  8401 Fletcher Parkway  La Mesa  91942  

La Mesa Branch Library  8074 Allison Ave  La Mesa  91942  
Westmont of La Mesa  9000 Lake Murray Dr  La Mesa  91942  

Lakeside Branch Library  9839 Vine St  Lakeside  92040  

Bella Vista Health Center  7922 Palm St  Lemon Grove  91945  

Lemon Grove Branch Library  3001 School Ln  Lemon Grove  91945  

Lincoln Acres Branch Library  2725 Granger Ave  National City  91950  

National City Public Library  1401 National City Blvd  National City  91950  

Frazier Farms  1820 Oceanside Blvd  Oceanside  92054  

King of Kings Lutheran Church  2993 MacDonald St  Oceanside  92054  

Oceanside Public Library  330 N Coast Hwy  Oceanside  92054  

Dog Dayz of California  1995 Peacock Blvd  Oceanside  92056  

Oceanside Public Library Mission Branch  3861-B Mission Ave  Oceanside  92058  

Postal Annex+  
4140 Oceanside Blvd Ste 

159  Oceanside   92056  

Postal Annex+  825 College Blvd Ste 102  Oceanside   92057  

Yuima Municipal Water District  34928 Valley Center Rd  Pauma Valley  92061  

Pine Valley Branch Library  28804 Old Highway 80  Pine Valley  91962  

Potrero Branch Library  24883 Potrero Valley Rd  Potrero  91963  

Old Poway Park  14134 Midland Rd  Poway  92064  

Postal Annex+  14781 Pomerado Rd  Poway  92064  

Poway Branch Library  13137 Poway Rd  Poway  92064  
Ramona Branch Library  1275 Main St  Ramona  92065  
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  المدينة  العنوان   المرفق 
الرمز  
  البريدي

Rancho Santa Fe Branch Library  
17040 Avenida de 

Acacias  
Rancho Santa 

Fe  92067  

Rancho Santa Fe Fire Protection District  18027 Calle Ambiente  
Rancho Santa 

Fe  92067  

Central Library  330 Park Blvd  San Diego  92101  

Firehouse Museum  1572 Columbia St  San Diego  92101  

San Diego Unified Port District  3165 Pacific Hwy  San Diego  92101  

The Old Globe  1363 Old Globe Way  San Diego  92101  

Mission Hills-Hillcrest/Knox Library  215 W Washington St  San Diego  92103  

University Heights Library  4193 Park Blvd  San Diego  92103  

North Park Library  3795 31st St  San Diego  92104  

City Heights/Weingart Library  3795 Fairmount Ave  San Diego  92105  

Oak Park Library  2802 54th St  San Diego  92105  

Ocean Beach Library  4801 Santa Monica Ave  San Diego  92107  

Point Loma/Hervey Library  3701 Voltaire St  San Diego  92107  

Mission Valley Library  2123 Fenton Pkwy  San Diego  92108  

Pacific Beach/Taylor Library  4275 Cass St  San Diego  92109  

Clairemont Library  2920 Burgener Blvd  San Diego  92110  

San Diego Humane Society  5480 Gaines St  San Diego  92110  

Linda Vista Library  2160 Ulric St  San Diego  92111  

Barrio Station  2175 Newton Ave  San Diego  92113  

Logan Heights Library  567 S 28th St  San Diego  92113  

Mountain View/Beckwourth Library  721 San Pasqual St  San Diego  92113  

Valencia Park/Malcolm X Library  5148 Market St  San Diego  92114  

College-Rolando Library  6600 Montezuma Rd  San Diego  92115  

San Diego Center for the Blind  5922 El Cajon Blvd  San Diego  92115  

The Salvation Army Kroc Center  6845 University Ave  San Diego  92115  

Kensington-Normal Heights Library  4121 Adams Ave  San Diego  92116  

Balboa Library  4255 Mt Abernathy Ave  San Diego  92117  

North Clairemont Library  4616 Clairemont Dr  San Diego  92117  

San Carlos Library  7265 Jackson Dr  San Diego  92119  

Allied Gardens/Benjamin Library  5188 Zion Ave  San Diego  92120  

North University Community Library  8820 Judicial Dr  San Diego  92122  

University Community Library  4155 Governor Dr  San Diego  92122  

Office of the Assessor/Recorder/County Clerk  
9225 Clairemont Mesa 

Blvd  San Diego  92123  

Registrar of Voters  5600 Overland Ave  San Diego  92123  

Serra Mesa-Kearny Mesa Library  9005 Aero Dr  San Diego  92123  

Tierrasanta Library  4985 La Cuenta Dr  San Diego  92124  

Mira Mesa Library  8405 New Salem St  San Diego  92126  

4S Ranch Branch Library  10433 Reserve Dr  San Diego  92127  
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  المدينة  العنوان   المرفق 
الرمز  
  البريدي

Carmel Mountain Ranch Library  12095 World Trade Dr  San Diego  92128  

Rancho Bernardo Library  17110 Bernardo Center Dr  San Diego  92128  

Rancho Penasquitos Library  13330 Salmon River Rd  San Diego  92129  

Carmel Valley Library  3919 Townsgate Dr  San Diego  92130  

Scripps Miramar Ranch Library  10301 Scripps Lake Dr  San Diego  92131  

Paradise Hills Library  5922 Rancho Hills Dr  San Diego  92139  

Skyline Hills Library  7900 Paradise Valley Rd  San Diego  92139  

California DMV  6111 Business Center Ct  San Diego  92154  

Otay Mesa-Nestor Library  3003 Coronado Ave  San Diego  92154  

Postal Annex+  4370 Palm Ave Ste D   San Diego  92154  

San Marcos Branch Library  2 Civic Center Dr  San Marcos  92069  

Woodland Village Apartments  975 Woodland Pkwy  San Marcos  92069  

Office of the Assessor/Recorder/County Clerk  141 E Carmel St  San Marcos  92078  

St Marks's Roman Catholic Church  1147 Discovery St  San Marcos  92078  

Casa Familiar Community Center  268 E Park Ave  San Ysidro  92173  

San Ysidro Library  4235 Beyer Blvd  San Ysidro  92173  

Office of the Assessor/Recorder/County Clerk  10144 Mission Gorge Rd  Santee  92071  

Postal Annex+  9830 Magnolia Ave  Santee  92071  

Santee Branch Library  
9225 Carlton Hills Blvd 

#17  Santee  92071  

Solana Beach Branch Library  157 Stevens Ave  Solana Beach  92075  

Casa de Oro Branch Library  9805 Campo Rd #180  Spring Valley  91977  

Spring Valley Branch Library  836 Kempton St  Spring Valley  91977  

San Miguel Fire Protection District  2850 Via Orange Way  Spring Valley  91978  

Valley Center Branch Library  29200 Cole Grade Rd  Valley Center  92082  

Frazier Farms  225 Vista Village Dr  Vista  92083  

Vista Branch Library  700 Eucalyptus Ave  Vista  92084  

Vista Elks Lodge 1968  1947 E Vista Way  Vista  92084  
 

قانون اختيار الناخبين إذا كنت ترغب في اقتراح موقع محتمل فيرجى إكمال نموذج اقتراح اختيار الموقع الموجود في  

)sdvote.com( التصويت ومواقع صناديق إيداع االقتراع. . سيكون هذا النموذج متاًحا للجمهور حتى يُنتَهى من مركز  
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  خرائط معايير قانون اختيار الناخبين

 

  طرق النقل العام
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  المناطق ذات االستخدام المنخفض للتصويت بالبريد 
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  الكثافة السكانية
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  إجادة محدودة للغة اإلنجليزية 

 

  

    



  103من  85صفحة  - )14/02/2022خطة إدارة االنتخابات المعدلة ( 
 

  ناخبون ذوو االحتياجات الخاصة
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  ملكية المركباتانخفاض معدالت 
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  المناطق ذات مجتمعات الدخل المنخفض 
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  المقيمون الذين لهم حق التصويت، ولكن لم يُسجلوا بعد للتصويت
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  السكان المعزولون جغرافيًا 
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  المناطق المحتملة لمركز التصويت أو مواقع صناديق إيداع االقتراع
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  طابق مركز أخبار المقاطعة 
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  المنشورات 

  إشعار عام لالجتماعات االستشارية

  إشعار عام 
  اجتماعات استشارية

يُذكر بموجب هذا أن اجتماًعا تشاوريًا افتراضيًا لتطوير مسودة خطة إدارة االنتخابات وفقًا لقانون اختيار الناخبين سيعقد يوم  
ذوي االحتياجات  هذا االجتماع االفتراضي مخصص للسكان وممثلي مجتمع  .  2022يناير، كانون الثاني    24اإلثنين الموافق  

وممثليهم أو يقدمون خدمات    ذوي االحتياجات الخاصةواألفراد الذين يدافعون نيابة عن األفراد    ، والمنظمات المجتمعية، الخاصة
  لهم، والمناصرين، وأصحاب المصلحة اآلخرين الذين يمثلون كل والية في المقاطعة والمجتمعات اللغوية المشمولة فيدراليًا.

  المجتمعات المشمولة فيدراليًا  
  والفيتنامية واألمريكية األصلية والفلبينية والصينيةاإلسبانية  

  المجتمعات المشمولة على مستوى الوالية  
  العربية والكورية واليابانية والالوسية  

ُدِعي الجمهور،   لذلك  يُحّدِث قانون اختيار الناخبين التصويت من خالل تزويد الناخبين بخيارات مريحة متعددة لإلدالء بأصواتهم. 
وواليات المقاطعة والمجتمعات    ذوي االحتياجات الخاصةذلك المناصرين وأصحاب المصلحة الذين يمثلون األشخاص  بما في  

اللغوية المشمولة فيدراليًا، من أجل تقديم مدخالت بشأن خطة إدارة االنتخابات، التي تشمل تحديد مواقع مراكز التصويت ومواقع 
  الناخبين وخطط التوعية. صناديق إيداع االقتراع، فضًال عن توعية 

الثاني    13في    كانون  بأمين 2022يناير،  الخاص  اإللكتروني  الموقع  على  االنتخابات  إدارة  خطة  برنامج  مسودة  ستُنشر   ،
ترجمات مسودة خطة إدارة اللغة بلغات واليات    ستُنشر ). عالوة على ذلك،  sdvote.comالتسجيل في قانون اختيار الناخبين (

ات المشمولة فيدراليًا. ُدِعي الجمهور لمراجعة مسودة الخطة وتقديم تعقيبات إضافية باستخدام أدوات أمين التسجيل المقاطعة واللغ
  عبر اإلنترنت. 

مجتمعات    الممثلين المهتمين من  دييغو  سان  مقاطعة  الناخبين في  تسجيل  الخاصةيدعو أمين  االحتياجات  والمجتمعات    ذوي 
عت جميع  اللغوية في المقاطعة إلى تقد  يم االستشارات والمدخالت بشأن تطوير مسودة خطة إدارة االنتخابات في المقاطعة. ُشّجِ

  5:30، من الساعة  2022يناير، كانون الثاني    24األطراف المهتمة على حضور االجتماع االفتراضي يوم اإلثنين، الموافق  
  مساًء.  7:30مساًء، وحتى 

  عن طريق الحاسب اآللي أو الهاتف المحمول:انضم إلى االجتماع على منصة "زووم"  
  https://sdvote.zoom.us/j/91390186899الرابط:  
  913 9018 6899معرف الحلقة الدراسية الشبكية:  
 استخدم زر "رفع اليد" إلعالم مدير االجتماع برغبتك في التعليق. 
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  إشعار عام لالجتماعات االستشارية (تابع)  

  انضم إلى االجتماع على منصة "زووم" عبر الهاتف:
  )888( 475-4499) أو 877( 853-5257اتصل بالرقم الساخن المجاني:   
  913 9018 6899معرف الحلقة الدراسية الشبكية:  
  إلعالم مدير االجتماع برغبتك في التعليق. 9اضغط على * 

ويناير/   2021يُذكر أيًضا أنه تُعقد اجتماعات استشارية إضافية شخصية وافتراضية على مدار شهري ديسمبر، كانون األول  
ذوي مقاطعة سان دييغو السكان المهتمين والممثلين المهتمين من مجتمع    . ويدعو أمين تسجيل الناخبين في2022كانون الثاني  

وممثليهم أو   ذوي االحتياجات الخاصة، والمنظمات المجتمعية، واألفراد الذين يدافعون نيابة عن األفراد  االحتياجات الخاصة
والمجتمعات    .لون كل والية في المقاطعةاألفراد الذين يقدمون خدمات لهم، والمناصرين، وأصحاب المصلحة اآلخرين الذين يمث

المجتمعي   التقويم  في  االجتماع  عن  مفصلة  ومعلومات  المحدث  الجدول  على  العثور  يمكنك  فيدراليًا.  المشمولة  اللغوية 
)sdvote.com .(  

أو البريد   ) (صوتيًا)800(  696- 0136واللغة، يرجى االتصال على رقم    ذوي االحتياجات الخاصةللتسهيالت المتعلقة بذوي   
قبل أربعة أيام عمل على األقل من االجتماع االستشاري المقرر. سيبذل مكتب    rovmail@sdcounty.ca.govاإللكتروني:  

  أمين التسجيل مقاطعة سان دييغو قصارى جهده لتلبية الطلبات المتسلَّمة في أقل من أربعة أيام عمل.

  .2021ديسمبر، كانون األول  8بتاريخ  

  يس سينثيا با 
  تسجيل الناخبين  
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 اإلشعار العام بشأن فترة التعليق على خطة إدارة االنتخابات 
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 إشعار عام مخصص للنشر للعامة

  



  103من  96صفحة  - )14/02/2022خطة إدارة االنتخابات المعدلة ( 
 

  اإلشعار العام بالجلسة العامة الثانية

  



  103من  97صفحة  - )14/02/2022خطة إدارة االنتخابات المعدلة ( 
 

  أمامي / خلفي (عينة) -الرسالة البريدية المباشرة 

  

  

   



  103من  98صفحة  - )14/02/2022خطة إدارة االنتخابات المعدلة ( 
 

  داخلي (عينة)  -الرسالة البريدية المباشرة 

  

   



  103من  99صفحة  - )14/02/2022خطة إدارة االنتخابات المعدلة ( 
 

  19-بروتوكوالت كوفيد
وضع مكتب أمين تسجيل الناخبين بروتوكوالت لضمان صحة وسالمة العاملين في االنتخابات والناخبين والمراقبين في   

مكتبنا ومراكز التصويت ومواقع إيداع االقتراع بالبريد. سيستمر مكتب أمين التسجيل في اتباع إرشادات وأوامر الصحة 
  مول بها في وقت االنتخابات وفترة التصويت. العامة في المقاطعة المع

  الكمامات والقفازات متاحة لجميع الزوار والعاملين في االنتخابات والعاملين في االقتراع  
 معقم اليدين متاح بسهولة  
   سيتم توفير كمامةN95  للعاملين في االنتخابات والعاملين في االقتراع وفي بعض الحاالت واقيات للوجه  
   تنظيف وتطهير األشياء واألسطح التي تلمسها بشكل متكرر  

 
سيواصل مكتب أمين التسجيل تشجيع الناخبين على ارتداء الكمامة عند االقتضاء، والحفاظ على مسافة مريحة، وتجنب التجمع  

  في مجموعات، واتباع جميع اإلشارات والتوجيهات من العاملين في االنتخابات. 
 

  لبروتوكوالت اعتماًدا على أحدث إرشادات الصحة العامة.سيستمر تطوير هذه ا 
    



  103من  100صفحة  - )14/02/2022خطة إدارة االنتخابات المعدلة ( 
 

  األنشطة المحظورة
يعمل مكتب أمين التسجيل بالتعاون مع وكاالت إنفاذ القانون المحلية للتأكد من أن مواقع صناديق االقتراع ومراكز التصويت  

هذه الرسائل أيًضا في حملة مواقع التواصل  آمنة وأن الناخبين يمكنهم اإلدالء بأصواتهم دون تدخل أو ترهيب. تم دمج 
  االجتماعي الخاصة التي يقوم بها أمين التسجيل.

 
يُطلب من الناخبين إبالغ موظفي مركز الناخبين بأي مخاوف. يقوم مكتب أمين التسجيل بتدريب موظفيه على األنشطة 

  المحظورة التي يجب البحث عنها والخطوات التي يجب اتخاذها.
 

  النشرة اإلعالنيةعينة 

  
    



  103من  101صفحة  - )14/02/2022خطة إدارة االنتخابات المعدلة ( 
 

  أحكام خاصة باالنتخاب 
§4005(b) 

  يضع قانون اختيار الناخبين معايير إضافية للمقاطعات التباعها عند إجراء انتخابات خاصة. 

  سيتلقى كل ناخب مسجل نشط مقيم في الدائرة بطاقة اقتراع بالبريد.  

  خطة إدارة االنتخابات  
§4005(b)(1)(B) 

سيكون لدى مكتب أمين التسجيل خطة نهائية معتمدة إلدارة االنتخابات وسيقوم بإكمال جميع األنشطة المطلوبة قبل يوم أي 
  انتخابات خاصة.

  االنتخابات الخاصة - قتراع مواقع مراكز التصويت وصناديق اال
§4005(b)(2) 4005§  حتى(b)(4) 

  يضع قانون اختيار الناخبين صيغة لتحديد عدد مراكز التصويت ومواقع صناديق االقتراع لالنتخابات الخاصة. 

يتم    ناخب مسجل وفي يوم االنتخابات الخاصة،  60,000يوًما لكل    11يُطلب من المقاطعات توفير مركز تصويت واحد مدته   
  ناخب مسجل.  30,000توفير مركز تصويت واحد لكل 

يجب على المقاطعات أيًضا توفير مواقع واحدة على األقل لصناديق االقتراع داخل الدائرة االنتخابية التي يجرى فيها االنتخابات  
  ناخب مسجل.  15,000الخاصة أو موقع صندوق اقتراع واحد على األقل لكل 

من هذه الخطة مزيًدا من التفاصيل المتعلقة بالمعايير المستخدمة لوضع ومكان مراكز التصويت   17حتى    7تقدم الصفحات  
  وصناديق االقتراع.

، وهي االنتخابات 2022أبريل/نيسان    5سيكون موعد أول انتخابات خاصة للمقاطعة تعقد بموجب خطة إدارة االنتخابات هذه في  
  .80طقة مجلس والية كاليفورنيا  األولية الخاصة لمن

  80، االنتخابات األولية الخاصة لمنطقة مجلس والية كاليفورنيا 2022أبريل/نيسان   5

يقوم مكتب أمين التسجيل حاليًا بعملية تحديد مراكز التصويت المحتملة ومواقع صناديق االقتراع داخل المنطقة. سيتم تضمين  
القائمة النهائية لمراكز التصويت المختارة ومواقع صناديق االقتراع في كتيب معلومات الناخبين وستكون متاحة على الموقع 

  . sdvote.comاإلكتروني ألمين التسجيل، 

من   العادية،  العمل  ساعات  خالل  تصويت  مراكز  خمسة  من  يقرب  ما  فتح  إلى    8:00سيتم  يوم   5:00صباًحا  وفي  مساًء، 
ما مساًء. وسيتم افتتاح أربعة مراكز تصويت إضافية في يوم االنتخابات الخاصة ب  8:00صباًحا حتى    7:00االنتخابات من  

  مجموعه تسعة مراكز تصويت. 

موقعًا لصناديق االقتراع في جميع أنحاء المنطقة. سيتم فتح جميع مواقع   17سيكون لدى مكتب أمين التسجيل على ما يقرب من  
  8:00صناديق االقتراع خالل ساعات العمل العادية. ستغلق جميع مواقع صناديق االقتراع يوم االنتخابات في تمام الساعة  

  مساءً 

   



  103من  102صفحة  - )14/02/2022خطة إدارة االنتخابات المعدلة ( 
 

  ، االنتخابات الخاصة) 2022أبريل/نيسان  5قائمة مراكز التصويت ومواقع صناديق االقتراع (

جاري حاليًا عملية اختيار مركز االقتراع وصندوق االقتراع. سيتم تحديث الجداول أدناه عند تأكيد المواقع للمشاركة. سيتم  
  معلومات الناخب.  توفير هذه المعلومات أيًضا على الموقع اإللكتروني وفي كتيب

  يوًما 11مراكز التصويت المقترحة لمدة  
  مساءً  5:00صباًحا حتى  8:00أبريل/نيسان، من   4مارس/آذار إلى  26مفتوحة من 

  مساءً  8:00صباًحا حتى  7:00أبريل/نيسان من  5تفتح يوم االنتخابات، 

 
  المدينة  العنوان   المرفق 

الرمز  
  البريدي

SOUTHWESTERN COMM 
CLG-WEST STUDENT UNION  

900 OTAY LAKES RD, LOT A  CHULA VISTA  91910 

CAMACHO RECREATION 
CENTER - GYM  

1810 E 22ND ST  NATIONAL CITY  91950 

SOUTHCREST REC CTR-
MEETING RM 1  

4149 NEWTON AVE  SAN DIEGO  92113 

MONTGOMERY HIGH 
SCHOOL-LIBRARY  

3250 PALM AVE  SAN DIEGO  92154 

COLONEL IRVING SALOMON 
COMM CTR-GAME RM  

179 DIZA RD  SAN YSIDRO  92173 

 

  مراكز التصويت المقترحة في يوم االنتخابات 
  مساءً  8:00صباًحا حتى  7:00أبريل/نيسان من  5تفتح يوم االنتخابات، 

  المدينة  العنوان   المرفق 
الرمز  
  البريدي

CHULA VISTA MIDDLE 
SCHOOL-AUDITORIUM  

415 5TH AVE  CHULA VISTA  91910  

CASTLE PARK ELEM 
SCHOOL-MPR  

25 EMERSON ST  CHULA VISTA  91911  

WEBSTER SCHOOL-
AUDITORIUM  

4801 ELM ST  SAN DIEGO  92102  

MID CITY COMMUNITY-
GYMNASIUM  

4302 LANDIS ST  SAN DIEGO  92105  

 

    



  103من  103صفحة  - )14/02/2022خطة إدارة االنتخابات المعدلة ( 
 

  لصناديق االقتراعالمواقع المقترحة 
  (ستختلف األيام/الساعات)  2022مارس/آذار  7متاحة اعتباًرا من  

  مساءً  8:00صباًحا حتى  7:00أبريل/نيسان من  5تفتح جميع المواقع يوم االنتخابات، 

  المدينة  العنوان   المرفق 
الرمز  
  البريدي

Bonita-Sunnyside Branch Library  4375 Bonita Rd  Bonita  91902 

Corpus Christi Parish  450 Corral Canyon Rd  Bonita  91902 
Chula Vista Public Library Civic Center 

Branch  365 F St  Chula Vista  91910 

First United Methodist Church  1200 E H St  Chula Vista  91910 

Norman Park Senior Center  270 F St  Chula Vista  91910 

Office of Assessor/Recorder/County Clerk  590 3rd Ave  Chula Vista  91910 

Otay Recreation Center  3554 Main St  Chula Vista  91911 

South Chula Vista Library  389 Orange Ave  Chula Vista  91911 

Chula Vista Public Library  2015 Birch Rd Ste 409  Chula Vista  91915 

Imperial Beach Branch Library  810 Imperial Beach Blvd  
Imperial 

Beach  91932 

Lincoln Acres Branch Library  2725 Granger Ave  National City  91950 

National City Public Library  1401 National City Blvd  National City  91950 

Barrio Station  2175 Newton Ave  San Diego  92113 

Logan Heights Library  567 S 28th St  San Diego  92113 

Office of Assessor/Recorder/County Clerk  9225 Clairemont Mesa Blvd  San Diego  92123 

Registrar of Voters  5600 Overland Ave  San Diego  92123 

California DMV  6111 Business Center Ct  San Diego  92154 

Otay Mesa-Nestor Library  3003 Coronado Ave  San Diego  92154 

San Ysidro Library  4235 Beyer Blvd  San Ysidro  92173 
 

.  )sdvote.comقانون اختيار الناخبين (إذا كنت ترغب في اقتراح موقع محتمل، يرجى إكمال نموذج اقتراح اختيار الموقع على  
  التصويت ومواقع صناديق االقتراع.سيكون هذا النموذج متاًحا للجمهور حتى يتم االنتهاء من مراكز 

 
  


