
 

 بطاقة الناخب الخضراء
 قم بقصها وإحضارها معك إلى صناديق االقتراع )وتصويرها ألصدقائك!(

 

 

 دراليةيالمكاتب الف

 Angela Walkerو Howie Hawkins  --الرئيس ونائب الرئيس 

 المقاطعة: انظر التفاصيل - 13مجلس النواب األمريكي، المنطقة 

  

 مكاتب الوالية

 المقاطعة: انظر التفاصيل - 9الوالية، المنطقة مجلس شيوخ 

 ، مع بعض التحفظاتSara Brink -- 15مجلس الوالية، المنطقة 

 المقاطعة: انظر التفاصيل -- 18مجلس الوالية، المنطقة 

  

 قاضي المحكمة العليا 

 Elena Condes -- 2مكتب رقم 

 

 مناطق المدارس الخاصة

 Jeffrey Heyman -- 1كلية المجتمع بيرالتا، المنطقة 

  

 مشرف المقاطعة

 Vinnie Bacon -- 1المنطقة 

 

 مكاتب المدينة

 أالميدا  

 Vellaأو  Oddie؛ ال تصوت لصالح Amos Whiteو Gig Codigaو Trish Spencer -مجلس المدينة 

 Kevin Kearney -مدقق المدينة 

 Kevin Kearney -أمين صندوق المدينة 

 Jennifer Williams -مجلس المدرسة 

  

 ألباني 

 Aaron Tiedemannو Preston Jordan -مدينة المجلس 

 ، انظر التفاصيلتأييدال  -مجلس المدرسة 

  

 بيركلي  

 Hsiungأو   Arreguinلصالح رتب ضع ت؛ ال تAidan Hill --عمدة ال

 !Sharenko لصالح ا  ترتبتضع ؛ ال Cheryl Davila - 2مجلس المدينة، المنطقة 

 لمرشحين اآلخرينل ا  ترتيبتضع *؛ ال Ben Bartlett - 3مجلس المدينة، المنطقة 

المنطقة   المدينة،  تPaul Picklesimer:  2رقم  *،  Sophie Hahn:  1رقم    -  5مجلس  ال  ت*؛   Todd لصالح  ا  رتبضع 
Andrew! 

 !Defeat Wengraf؛ Richard Illgen - 6مجلس المدينة، المنطقة 

 Laura Babittو Ana Vasudeo -مجلس المدرسة 

اإليجار  م   Weisbergو  Leah Simonو  Mari Mendoncaو  Xavier Johnsonو  Dominique Walker  -جلس 

 Andy Kelleyو

 بدون تأييد  ترتيب* = 



 

 إميريفيل

 ليس على ورقة االقتراع، انظر التفاصيل -مجلس المدينة ومجلس المدرسة 

 

 اوكالند

 At Large  -- Rebecca Kaplanمجلس المدينة، 

 Walton، مع تحفظات؛ ال تصوت لصالح Dan Kalb: 2رقم و Tri Ngo: 1رقم  - 1مجلس المدينة، المنطقة 

 * Meron Semedar* وSeneca Scott: 3ورقم  2؛ المشاركة رقم Carroll Fife: 1رقم  - 3مجلس المدينة، المنطقة 

 Zoe Lopez-Meraz: 2، رقم Richard Raya: 1رقم  - 5منطقة المجلس المدينة، 

 Marchon Tatmon: 2رقم ، Aaron Clay: 1رقم  - 7مجلس المدينة، المنطقة 

 تحفظات ال، مع Eli Ferran -محامي المدينة 

المنطقة   المدرسة،  إدارة  رقم  Stacy Thomas:  1رقم    -  1مجلس   ،2  :Sam Davisتصوت ال   Austinلصالح    *؛ 
Dannhaus 

المنطقة   لصالح  ؛ ال تصوتوا  VanCedric Williamsو   Cherisse Gash:  2ورقم    1المشاركة رقم    -  3مجلس المدرسة، 

Maiya Edgerly  أوMark Hurty 

 Leroy Gaines؛ ال تصوت لصالح Mike Hutchinson - 5مجلس المدرسة، المنطقة 

 Clifford Thompson؛ ال تصوت لصالح Ben Tapscott"المدرب"  - 7مجلس المدرسة، المنطقة 

 ترتيب بدون تأييد * = 

 

 يونيونمدينة 

 Sarabjit Cheema -عمدة ال

 * Sandra Holder-Grayson - 1مجلس المدينة، المنطقة 

 Jatinder Sahi - 1مجلس مدرسة نيو هافن المنطقة 

 Melissa Shuen-Mallory - 2مجلس مدرسة نيو هافن، المنطقة 

 Michael Gonzales - 3مجلس مدرسة نيو هيفن، المنطقة 

 مفضل بدون تأييد* = 

 

 المناطق الخاصة

A.C. Transit بشكل عام ،-- Chris Peeples 

A.C. Transit 1، جناح -- Jovanka Beckles 

A.C. Transit انظر التفاصيل ، دبدون تأيي -- 2، الجناح 

BART 3، المنطقة -- Rebecca Saltzman ( غير موجود في و ال يوجد منافس)ورقة االقتراع، انظر التفاصيل 

BART ،5منطقة ال -- John McPartland 

BART،  7المنطقة -- Lateefah Simon 

EBMUD -- انظر التفاصيل غير موجود في ورقة االقتراع ، 

EBRPD 1، الجناح - Norman LaForce 

HARD -- Peter Rosen وJosh Kelton وRick Hatcher   مع بعض التحفظات 

 

 التدابير المحلية 

V --  تحفظات نعم، مع ال --ضريبة مستخدمي المرافق  ،المنطقة غير المدمجةب %6.5إلى  متدي 

W  --    .ضريبة    تحفظاتنعم، مع    --زيادة ضريبة المبيعات بنسبة نصف سنت على مستوى المقاطعة لخدمات المشردين، إلخ

 المبيعات 

Y -- رابطةال تحفظاتنعم، مع  -- رابطة مدارس أوكالند 

Z --  ال، مع التحفظات  --( لإلسكان متعدد الوحدات 26يلغي التدبير أ )المادة  -أالميدا 

AA -- نعم  --يوضح الحظر المفروض على تدخل أعضاء مجلس المدينة  -- داأالمي 



BB -- نعم   --بالترتيب التصويت المفضل  -- ألباني 

CC --  نعم، مع التحفظات --ضريبة نقل الملكية العقارية  --ألباني 

DD --  تحفظاتنعم، مع ال --ضريبة مستخدمي المرافق  --ألباني 

EE -  نعم، مع التحفظات  --سيارات اإلسعاف  بالمسعفون ومحركات اإلطفاء والضريبة الخاصة   --ألباني 

FF  -  نعم  -- الحرائقوخدمات الطوارئ وضريبة منع حرائق الغابات  -بيركيلي 

GG - نعم  --ضريبة على رحالت شبكة النقل ال - بيركيلي 

HH - نعم  --ضريبة مستخدمي المرافق  - بيركيلي 

II -  نعم، نعم، نعم!  --تعديل ميثاق مساءلة الشرطة   --بيركلي 

JJ - نعم  --تعويض العمدة ومجلس المدينة  -- بيركيلي 

KK -  نعم --داري واإلمداد اإلمحامي المدينة  --بيركلي 

LL - هيئة إنفاق حدود  -- بيركيليGann --   نعم 

MM - نعم  --ديل قانون تثبيت اإليجار تع -- بيركيلي 

QQ -- نعم  --بالتصويت في انتخابات مجلس إدارة المدرسة  ا  عام 17و 16يسمح لمن هم في سن   -- أوكالند 

RR --  انظر التفاصيلموقفال يوجد  --يسمح بحد جديد لغرامة الجنح بعد جلسة استماع علنية   --أوكالند ، 

S1 --  نعم --يقوي مفوضية الشرطة   --أوكالند 

WW --   ال  --ضريبة مستخدمي المرافق  --مدينة يونيون 

 

 مقترحات الدولة 

 ال  --مليار دوالر من السندات لمعهد أبحاث الخاليا الجذعية  5.5 - 14

 ، نعم! نعم، نعم --تمويل المدارس والحكومات المحلية بفرض ضرائب عادلة على الممتلكات التجارية الكبيرة   - 15

 نعم، نعم، نعم!  --بالتنوع والعمل اإليجابي  السماح - 16

 نعم  --حق التصويت بعد انتهاء مدة السجن  إعادة -17

 نعم   --في االنتخابات العامة  ا  عام  18ويبلغ  ا  عام 17لمن يبلغ من العمر ساسي االقتراع األ -18

 انظر التفاصيلمحايد،  --تغيير قواعد ضرائب معينة على الممتلكات  - 19

 ال --جنايات بعض الجنح الحالية تفويض والسلميين اإلفراج المشروط عن المخالفين  تقييد - 20

 نعم  --سلطة الحكومات المحلية لسن الرقابة على اإليجارات   توسيع - 21

 ! ال، ال، ال --بعض الشركات القائمة على التطبيقات من تقديم مزايا للموظفين  إعفاء - 22

 نعم --متطلبات عيادات غسيل الكلى  تحديد -23

 ال  --وكالة حماية الخصوصية  ئ نشيقوانين الخصوصية و تعديل - 24

 ال  --على استبدال الكفالة المالية بالنظام القائم على الخوارزمية  الموافقة -25

 

 

 من خالل الرابط: مقاالت باللغة اإلنجليزية حول جميع السباقات والتدابير المذكورة أعاله موجودة تتاح 

 guides-https://acgreens.wordpress.com/voter/  انقر فوق( كلمة"pdf)" 

 

 التسجيل أو االقتراع أو التصويت؟تتعلق بسئلة ي أهل لديك أ

 أو 6973-272 (510) :هاتف رقم سجل الناخبين علىبأمين  يرجى االتصال

 ، أو انظر:التصويت-866-1لجنة المحامين للحقوق المدنية على الرقم: 

  /https://www.sos.ca.gov/electionsموقع وزارة الخارجية: 

https://acgreens.wordpress.com/voter-guides/
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https://www.sos.ca.gov/elections/
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