
 وراق االقتراع الرسمية أل النسخة اإلنكليزية جمةتر
وملء الشكل  فقط  استخدام النسخة اإلنكليزية  ميجب عليك  ،للتصويتو. المكتوبة باللغة اإلنكليزية هل عليكم هذه الترجمة فهم أوراق االقتراع الرسميةس  ست 

 فقط. إرسال أوراق االقتراع الرسمية المكتوبة باللغة اإلنكليزيةعليكم يجب ، منهااالنتهاء . وبعد البيضاوي الموجود بجانب الخيار الذي تحددونه

2020نوفمبر،  3االنتخابات العامة في  - واشنطن مقاطعة سبوكان بوالية  -  االقتراع وراقأ عي نة عن 

استخدام قلم حبر  ب  يسار الخيار الذي تحددونه بشكل كاملعلى  في النسخة اإلنكليزية يجب عليكم ملء الشكل البيضاوي الموجود
 والتصويت لمرش ح واحد فقط في كل سباق.   أزرق غامق أو أسود ناشف

 يتم  عتبر تصويتاً زائداً ولن  ما لم يسمح القانون بذلك على وجه التحديد، فإن اختياركم ألكثر من مرشح واحد في أي سباق واحد سي  
كتابة اسمه/اسمها على السطر الفارغ   م ورقة االقتراع، يجب عليك   على   احتساب أي أصوات لذلك السباق. للتصويت لمرشح غير موجود 

. به ثم ملء الشكل البيضاوي الموجود بجان 

اإلجابةاً عبر عليكم أن ترسموا خط  يجب أي شكل بيضاوي على ورقة االقتراع،   ي ملءإذا قررتم تصحيح أي اختيار أو خطأ ف 
 آخر.  تحديد اختيار  مكنكم بعد ذلك ي بكاملها. ثم 

ً ا مختومإم  أوراق االقتراع ف كون مغل  ي اقتراعكم، يجب أن  عد  احتساب لكي يتم   ً بختم البريد أو مودع  ا في أحد مواقع إيداع   ا
 ( 2020نوفمبر،   3مساًء في يوم االنتخابات ) 8:00في موعد ال يتجاوز الساعة  المعي نة  االقتراع

استفتائي إجراء

:هذا القانون لمشروع ينبغي هل

 ي عتمد  أن    

ي رفض أن     

سترشادية الا التصويتات

:الضريبية الزيادة هذه على  ينبغي

ت لغى أن     

تبقى أن     

ينبغي على هذه الزيادة الضريبية: 

أن ت لغى      

أن تبقى      

:الضريبية الزيادة هذه على  ينبغي

ت لغى أن     

تبقى أن     

التصويتات االسترشادية

ينبغي على هذه الزيادة الضريبية: 

أن ت لغى     

أن تبقى  

التعديل الدستوري المقترح 

هل ينبغي على هذا التعديل الدستوري:

 أن ي عتمد      

أن ي رفض      

الحزبية على الصعيد الفيدرالي المناصب العامة 

الواليات المتحدةالرئيس ونائب رئيس 

Joseph R. Biden

Kamala D. Harris

Donald J. Trump
Michael R. Pence

Jo Jorgensen

Jeremy "Spike" Cohen

Howie Hawkins

Angela Walker

Gloria La Riva

Sunil Freeman

Alyson Kennedy
Malcolm M. Jarrett

نائب في مجلس نواب الواليات المتحدة 

Cathy McMorris Rodgers

Dave Wilson

 الحزبية على صعيد والية واشنطن المناصب العامة 

الحاكم 

Jay Inslee

Loren Culp

لحصول على قائمة بأسماء األشخاص  ل
لحمالت المرشحين  والمنظمات التي تبرعت 

واإلجراءات االنتخابية على الصعيدين الوالئي 
 والمحلي، ي رجى زيارة الموقع اإللكتروني

www.pdc.wa.gov. 

Spokane County Elections
 )مكتب انتخابات مقاطعة سبوكان(

على اإلنترنت:  
spokanecounty.org/elections

بريد إلكتروني:  
elections@spokanecounty.org

2320-447-509: هاتف
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 الحزبية على صعيد والية واشنطن المناصب العامة 

 

 الحزبية  المناصب العامة 

 (3) الثالثة النيابية المنطقة  على صعيد

 الحزبية  المناصب العامة  

 (6) السادسة النيابية المنطقة  على صعيد

 

 

 

 الوالية  نواب بمجلس  الثاني للمنصب نائب  الوالية  شيوخ بمجلس سناتور

     Andy Billig 

     Dave Lucas 

     

    Jenny Graham

Tom McGarry

 

        

 الحزبية  المناصب العامة   الوالية  نواب بمجلس  األول للمنصب نائب

Marcus Riccelli (7) بعةالسا النيابية المنطقة  على صعيد

Laura D Carder

 

    الوالية  نواب بمجلس  األول للمنصب نائب

 الوالية  نواب بمجلس  الثاني للمنصب نائب

     Timm Ormsby 

     Bob Apple 

 

     Jacquelin Maycumber 

     Georgia D. Davenport 

 

     

 

Denny Heck

Marko Liias

 الوالية خارجية وزير 

     Kim Wyman 

     Gael Tarleton 

 

     

 
 الوالية مالية وزير

     Mike Pellicciotti 

     Duane A. Davidson 

 

     

 
 الوالية مدقق

     Pat (Patrice) McCarthy 
 

     Chris Leyba 

 

     

 

 الوالية  نواب بمجلس  الثاني للمنصب نائب

     Joel Kretz 

     JJ Wandler 

 

     

 

 الحزبية  المناصب العامة 

 (4) الرابعة النيابية المنطقة  على صعيد

 

 الوالية  شيوخ بمجلس سناتور

  Mike Padden 

  John Roskelley 

 

     

 

 العام  المد عي

     Bob Ferguson 

     Matt Larkin 

 

     
 

 العامة  األراضي شؤون مفو ض

     Hilary Franz 

     Sue Kuehl Pederson 

 

     

 الحزبية على صعيد والية واشنطن المناصب العامة غير  

 

 العام  التعليم مشرف

     Chris Reykdal  

    Maia Espinoza 

     

 

 الحزبية على صعيد والية واشنطن المناصب العامة 

 

 الحزبية  المناصب العامة 

 (9التاسعة ) النيابية المنطقة  على صعيد

 

 الوالية  شيوخ بمجلس سناتور

     Mark G. Schoesler 

     Jenn Goulet 

 

     

 

 الوالية  نواب بمجلس  األول للمنصب نائب

     Bob McCaslin 

     Lori Feagan 

 

     

 

 الواليةنواببمجلساألولللمنصبنائب

Mary Dye

Brett Borden

 

     
 

 الواليةنواببمجلسالثانيللمنصبنائب

Joe Schmick

 

     

 الوالية  نواب بمجلس  الثاني للمنصب نائب

     Lance Gurel 

     Rob Chase  )روب تشيس( 

 )يفّضل الحزب الجمهوري(
 

     

 
 الحزبية  المناصب العامة 

 ( 6السادسة ) النيابية المنطقة  على صعيد

 

 الوالية  نواب بمجلس  األول للمنصب نائب

     Mike Volz 

     Zack Zappone 

     ___________________ 

 

 التأمين مفو ض

     Mike Kreidler 

     Chirayu Avinash Patel 

 

     

 ت ركت فارغة عمداً  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

      

 الحزبية على صعيد مقاطعة سبوكانلمناصب العامة  ا

 

Town of Rockford (روكفورد  بلدة) 

 

 

 

 12 رقم الحرائق من الحماية منطقة

 (1المنطقة األولى )

 (سبانغل مقبرة) Spangle Cemeteryلـ  

 

 

 عمداً  فارغة ت ركت

 (1) األولى  المنطقة مفو ض

  Josh Kerns 

  Ted Cummings 

 

     

 

 (2) الثانية المنطقة مفو ض

  Mary Kuney 

  David Green 

 

     
 

 المناصب العامة غير الحزبية على الصعيد القضائي 
 

 العليا  المحكمة قاضي( 3) الثالث المنصب

 األجل  وكاملة قصيرة سنوات ست مدة

  Dave Larson  

 

  Raquel Montoya-Lewis 

 _    

   

 

Town of Spangle (سباْنغل بلدة) 

 العليا  المحكمة قاضي( 4) الرابع المنصب

  Charles W. Johnson 

 
     

 
 العليا  المحكمة قاضي( 6) السادس المنصب

 منتهية  غير لمدة عامين مدة

  Richard S. Serns 

  G. Helen Whitener 

 
     

 
 

 العليا  المحكمة قاضي( 7) السابع المنصب

  Debra L. Stephens 

 
     

 

 الشعبة االستئناف بمحكمة (2) الثاني المنصب

 (1) األولى  للمقاطعة( 3) الثالثة

   Marshall Casey  

  Tracy Arlene Staab  

 

     

 

 

                لمناصب العامة غير الحزبيةا 
 العامة  المرافق لمنطقة

 

  Howie Kubik  

 
     

 

ا

 

 



 

 2020نوفمبر،   3 -االنتخابات العامة بمقاطعة سبوكان، والية واشنطن 
 

 التصويت:دوام  رجى االنتباه إلى تواريخ وأوقات ي   - مواقع التصويت 
،  الميّسرة بالمواءمات لذوي االحتياجات الخاصةالتسجيل للتصويت، الحصول على أوراق اقتراع بديلة أو ُمعاد إصدارها، استخدام وحدة تصويت 

 ي المساعدة األخرى حسب الحاجة.أو تلقّ  التي تّم ملئها  إسقاط أوراق االقتراع
 

Spokane County Elections - 1033 W Gardner Ave, Spokane WA 99260 
 سيتم فتحبعد الظهر ) 4:00صباحاً إلى الساعة  8:30الجمعة من الساعة يوم االثنين إلى  من يومأكتوبر،  30أكتوبر إلى  16من  •

Spokane Arena  نوفمبر(. 3نوفمبر ويوم الثالثاء الموافق  2هذا الموقع يوم االثنين الموافق بدالً من 
 

Spokane Arena - Main NE Entrance, Spokane WA 99201   ّفتح هذا الموقع بدالً من مكتب  )سيتمSpokane 
County Elections Office نوفمبر فقط(. 3نوفمبر ويوم الثالثاء الموافق  2يوم االثنين الموافق ل 

 بعد الظهر 4:00صباحاً إلى الساعة  8:30نوفمبر من الساعة  3يوم االثنين الموافق  •

 مساءً  8:00صباحاً إلى الساعة  7:00نوفمبر من الساعة  3يوم الثالثاء الموافق  •

 

CenterPlace Regional Event Center - 2426 N Discovery Pl, Spokane Valley WA 99216 
 الظهربعد  4:00صباحاً إلى الساعة  8:30الجمعة، من الساعة  يوم االثنين إلى ، من يومنوفمبر 2أكتوبر إلى  16من  •

 مساءً  8:00صباحاً إلى الساعة  7نوفمبر من الساعة  3 الموافق الثالثاءيوم  •

 
 يوماً من يوم االنتخابات:   20ستكون مواقع صناديق إسقاط أوراق االقتراع التالية متاحة لكم قبل 

Airway Heights Library - 1213 S Lundstrom St  Argonne Library - 4322 N Argonne Rd                
Cheney Library - 610 First St  Deer Park Library - 208 S Forest Ave                        
East Side Library - 524 S Stone St  Elections Office -1033 W Gardner Ave                    
Fairfield Library - 305 E Main St  Hillyard Library - 4005 N Cook St    
Indian Trail Library - 4909 W Barnes Rd  Latah Town Hall - 108 E Market St  
Liberty Lake Library - 23123 E Mission Ave  Medical Lake Library - 321 E Herb St   
Millwood City Hall - 9103 E Frederick Ave  Moran Prairie Library - 6004 S Regal St  
North Spokane Library - 44 E Hawthorne Rd  Otis Orchards Library - 22324 E Wellesley Ave 
Rockford Town Hall - 20 W Emma St  Shadle Aquatic Center - 2005 W Wellesley Ave            
South Hill Library - 3324 S Perry St  Spangle Town Hall - 115 W 2nd St 
Spokane County Courthouse -1116 W Broadway Ave  Spokane Valley Library - 12004 E Main Ave 
STA Plaza - 701 W Riverside Ave  Waverly Town Hall - 255 Commercial St 

 

في موعد  المعيّنة االقتراع إّما مختوماً بختم بريدي أو مودعاً في أحد مواقع إيداع االقتراع أوراقف احتساب اقتراعكم، يجب أن يكون مغلّ  لكي يتمّ 
خدمة البريد  البريد ل صناديق إحدىاقتراعكم في  أوراقإذا قمتم بإسقاط  .(2020نوفمبر،  3مساًء في يوم االنتخابات ) 8:00ال يتجاوز الساعة 

 ف قبل إسقاطه في صندوق البريد. الدرجة األولى مسبقاً على المغلّ  (، فعليكم إلصاق طابع منUSPSاألمريكي )
 

المعلومات  على آخر  لالطالع www.spokanecounty.org/electionsموقعنا اإللكتروني على العنوان التالي زيارة أحرصوا على  
 المستجدات حول مواقع التصويت وساعات دوام عملها. و
 

Spokane County Elections - 1033 W Gardner Ave, Spokane WA 99260 
 2320-477-509هاتف: 

www.spokanecounty.org/elections 

  elections@spokanecounty.org: إلكتروني بريد

 
 WAC 434-230-015 (2)(N)(i, ii)بموجب ما يفرضه قانون 

ان اللذان حصال على أكبر عدد من األصوات في االنتخابات التمهيدية إلى االنتخابات مرّشح لمنصب ما، يتقدم ال تمهيديةانتخابات  تّم إجراء"إذا 
لحزب ما بأن ذلك الحزب قد  مرّشحل له أو لها. وال يعني تفضيل الأن يذكر الحزب السياسي المفضّ حزبي لمنصب عام  مرّشحالعامة. يجوز لكل 

ين لمنصب الرئيس ونائب مرّشح وافق عليه أو مرتبط به. إن انتخاب الرئيس ونائب الرئيس مختلف عن ذلك. إن القام بترشيحه أو تأييده، أو ي
 " ان للحزب السياسي اللذان ينتميان له.ان الرسميّمرّشح الرئيس هما ال

 


