لجنة ميثاق وينوسكي
صحيفة حقائق تصويت جميع المقيمين بمدينة وينوسكي-
معلومات لجنة ميثاق وينوسكي:
winooskivt.gov/charter
االجتماعات :الثالثاء األول والثالث في تمام الساعة الخامسة والنصف ( )5:30مسا ًء بقاعة المدينة
(من منتصف مارس إلى منتصف مايو)
أرسل أسئلتك وتعليقاتك عبر البريد اإللكتروني
charter@winooskivt.gov

المقدمة :
لجنة ميثاق وينوسكي هي لجنة مخصصه ومهمتها تقديم المشورة إلى مجلس المدينة بشأن التغييرات المحتملة في ميثاق البلدية
"وثيقه التشريع التأسيسية لمدينة وينوسكي" .في الوقت الحالي ،اللجنة مكلفة بدراسة الخيارات المتاحة لمنح ناخبي وينوسكي
التغيير االزم الذي يعطيهم الحق لتمكين جميع السكان من التصويت في انتخابات مجلس المدينة المحلي وابداء رايهم في
وثيقة التشريع التأسيسية لمدينة وينوسكي ،وحماية معلومات ناخبي المدينة ،ودراسة مواءمة مواثيق المدارس مع مواثيق
المدينة ، ،والنظر في التغييرات التشريعية اإلضافية التي حددها او اقترحها المجلس والموظفين والجمهور العام .تحتاج لجنة
ميثاق مدينه وينوسكي الي مساهمتك بأبداء رأيك اثناء هذه العملية المهمة للتواصل مع الجمهور ويسعدها أن تزودك بالمعلومات
التي تحتاجها.

بيانات سكان وينوسكي
مسح المجتمع األمريكي لعام 2017
المجموع الكلي (6131 :)+18
مواطنو الواليات المتحدة األصليون = )٪82( 5،041
المواطنون المجنسون = )٪8( 472
مواط ًنا ليس أمريكيًا = (10% ) 618

الغرض:
جميع سكاننا يساهمون بعدة طرق في تنميه المجتمع ،فنحن ندفع ضرائبنا ونشتري المنازل والممتلكات ونفتتح
األعمال ونرسل أطفالنا إلى مدارسنا .معا نخلق التنوع المفيد الذي احتفل به مجتمعنا لما يقرب من  100عام.
بغض النظر عن جنسية المواطنين .سيسمح التغيير في ميثاق البلدية ألي مقيم مؤهل في وينوسكي والذي قد

ال يحمل الجنسية األمريكية ألسباب مختلفة ،باالنتخاب فقط في االنتخابات البلدية المحليه  -إلعطاء صوت
لجيراننا في األمور المحلية التي تؤثر عليهم وعلى أسرهم وحياتهم.
سياق الكالم:
سمح
يعود تصويت جميع المقيمين في االنتخابات إلى تأسيس الواليات المتحدة .بعد الثورة األمريكيةُ ،
للمواطنين غير األمريكيين بالتصويت في العديد من الواليات .بحلول القرن التاسع عشر ،كان المواطنين
غير األمريكيين ينتخبون علي األقل في  22والية أمريكية حيث يصوتون في االنتخابات المحلية وانتخابات
الوالية واالنتخابات الفدرالية .ولكن فيضان المهاجرين إلى أمريكا في بداية القرن العشرين أدى إلى زيادة
المشاعر المعادية للمهاجرين  -وبحلول عام  ،1926كانت جميع الواليات قد ألغت هذه الممارسة.
اعتبارا من اليوم ،يُسمح لغير المواطنين بالتصويت في بعض االنتخابات المحلية في شيكاغو وسان
ً
فرانسيسكو وميريالند  -وهي عملية أثبتت نجاحها .لذلك تنظر المجتمعات األخرى في والية فيرمونت في
ضا قيدا للمناقشة في
تطبيق ذلك االمر .وقد تمت الموافقة عليه محليًا في مونتبليير في عام  2019وهو االن أي ً
.برلينجتون.
ما هي الخطوات للسماح بالتصويت لجميع المقيمين؟
ذكرت المحكمة العليا في والية فيرمونت أن الهيئة التشريعية لديها القدرة على تغيير مواثيق المدن والبلدات.
وهذه عملية متعددة الخطوات،

الخطوات:

 : Charter Commission:لجنة الميثاق
 :يضع المجلس على بطاقات االقتراع

Council Puts on Ballot:

 : Current Voters Vote:يصوت الناخبون الحاليون
If Yes:

 :إذا نعم

Legislative process:

 :العملية التشريعية

)(House and Senate

 :مجلس النواب ومجلس الشيوخ

 :Governorمحافظ
All residents Voting

 :جميع السكان يصوتون

 : Public inputالراي العام
األسئلة التي أخذناها بعين االعتبار (األسئلة الشائعة) :نرحب بتعليقاتك على كل هذه األفكار!
 من سيكون مؤهال للتصويت؟ المقيمون هنا الذين هم تحت فئة قانونية معترف بها فيدراليا
(مثل حامل البطاقة الخضراء أو تأشيرة اإلقامة الدائمة ،وما إلى ذلك) والذين سيبلغون  18عا ًما أو أكبر سنًا
يوم االنتخابات.
 ماذا يعني المقيم؟ شخص يقيم في وينوسكي بقصد البقاء – وهو نفس ما ينطبق على المواطنين الناخبين.
 هل يمكن لغير المواطنين الترشح للمناصب؟ تحت لغة الميثاق الحالية ،إذا كان جميع المؤهلين
المقيمين في وينوسكي .يُسمح لهم بالتصويت ،اذا سيتمكن جميع سكان وينوسكي المؤهلين من الترشح
للمناصب المحلية.
 هل ستكون قوائم تسجيل الناخبين علنية؟ نعم .ستحافظ المدينة على ( )1قائمة تسجيل الناخبين للوالية
وقائمة تسجيل الناخبين الفيدرالية و ( )2قائمة تسجيل الناخبين البلدية او المحلية لجميع المقيمين
المؤهلين الناخبون في وينوسكي .وكالهما سوف يكون متاحا عند الطلب.
 كيف يسجل غير المواطنين؟ بنفس الطريقة التي يسجل بها جميع الناخبين :فقط تعالي إلى قاعة
المدينة أو إلى مكان االقتراع وأقسم أنك الشخص ذاته وأنك مقيم في وينوسكي.
 لماذا ال يصبح الناس فقط مواطنين؟ انه ألمر معقد .هناك الكثير من العوائق للحصول علي
الجنسية .يمكن أن يشمل هذا:

 oالوقت .غالبًا ما يتعين عليك أن تعيش هنا لمدة ال تقل عن  3إلى  5سنوات قبل أن تتمكن من التقديم
للحصول على الجنسية.
 oاألهلية أو قوائم االنتظار الطويلة .اعتمادًا على المكان الذي أنت منه ،عدد قليل فقط من الناس يسمح لهم
بالحصول علي الجنسية كل عام.
 oالوصول المستقبلي إلى ارض الوطن .البعض ال يرغب في التخلي عن حق السفر إلى وطنه االم أو
االنتقال إلى الوطن في المستقبل ويمكن أن تلغي مصلحة الهجرة والتوطين األمريكية هذا االحتمال.
 oالتكلفة .تكلفه طلب التقديم للجنسية نفسه هو  725 $باإلضافة إلى المصاريف األخرى كالمحامين وخالفه
إذا لزم األمر.
 أنا لست مواطنًا أمريكيًا .إذا قمت بالتسجيل للتصويت ،هل معلوماتي ستكون علنية؟ نعم .معلومات
الناخب الخاصة بك على القائمة ستكون متاحه .ولكن جنسيتك الخاصة بك ليست كذلك.
 هل سيمنعني هذا من التقدم بطلب للحصول على الجنسية؟ حتى اآلن ،لم يمنع هذا طلبات الجنسية.
 متى يتم التصويت؟ في حالة موافقة مجلس المدينة وبعد ثالث جلسات استماع عامة ،سيُطلب من الناخبين
الحاليين التصويت على تغيير الميثاق في نوفمبر .2020
 كيف يمكنني تقديم المزيد من التعليقات؟ بمراسلتنا عبر البريد اإللكتروني على
charter@winooskivt.gov

