
 تم إصدار دليل الناخب هذا من طرف ماساتشوستس فوتير تابل ، وهو تحالف غير حزبي للمنظمات عبر ماساتشوستس. لمزيد من المعلومات ، تفضل
.ومواقع الحمالت Ballotpedia و Mass Live و Boston Globe المعلومات التي تم جمعها من مصادر األخبار مثل .mavotertable.org بزيارة

 دليل أسئلة االقتراع
بماساتشوستس 2018

  !التصويت: 6 نوفمبر 2018
 .أمكنة االقتراع مفتوحة من الساعة 7:00 صباحا إلى الساعة 08:00 مساء

.wheredoivotema.org :للعثور على موقع االقتراع الخاص بك
.سيكون لدى ماساتشوستس، على مستوى الوالية، أوقات مبكرة لالنتخابات العامة

:للتواريخ والمواقع ، يرجى االتصال بمكتب الموظف الكتابي المحلي الخاص بك

األساسيات مصادقتنا سؤال االقتراع

التصويت بنعم
 تحديد الحد األقصى للمرضى يحدد أولوية سالمة المريض

 على أولوية تحقيق األرباح. يف الوقت الحالي ، يتم اتخاذ
 القرارات المتعلقة بمهام المرضى من قبل المديرين

 التنفيذيين يف المستشفى الذين يركزون على تقليل
 التكاليف وزيادة األرباح. إذا تم تمريرهذه المبادرة ، فإن

 نوع المريض )مثال مريض أثناء الوالدة( أو وحدة طبية
 )على سبيل المثال وحدات جراحية( سيحدد الحد األقصى
 لعدد المرضى الذي تكلف به كل ممرضة مسجلة. لجنة

.سياسة الصحة ستطبق هذه المبادرة

 MA Nurses وهناك عدد قليل من المؤيدين: جمعية الممرضات بماتسشوست
Association ، مجلس عمل الكبار بماتسشوست MA Senior Action 

Council ، الجار إلى الجار Neighbor to Neighbor ، التحالف من أجل العدالة 
 Coalition for Social Justice ، MA Jobs with Justice االجتماعية

 MA Teachers وظائف ماتسشوست و العدالة ، وجمعية المعلمين بماتسشوست
Association.safepatientlimits.org

یت بنعم سيقوم بتحديد عدد  التصو
 المرضى  للممرضات المسجالت

.العامالت يف المستشفیات
 

 التصويت بال لن يؤدي إلى إجراء
 أي تغيير على قوانين الوالية التي
 تحدد حاليًا نسبة الممرضات إلى

 المرضى بوحدات العناية المركزة فقط
 وليس بالوحدات الطبية األخرى يف

.المستشفيات

 السؤال 1: مبادرة
 تحديد عدد

 معين للمرضى
 لكل ممرضة

التصويت بنعم
 تهدد الثروة والسلطة المركزة سالمة ديمقراطيتنا.
 يشكل إنشاء لجنة حكومية للمضي قدًما يف تعديل

 لدستور الواليات المتحدة خطوة مهمة نحو محاربة النظام
.السياسي الذي تهيمن عليه المصالح المتنازعة

 المؤيدون هم: ماورا هيلي ، سيث مولتون ، جيم ماكغوفرن ، ماس فوت ، قضية
 مشتركة - ماستشوست ، الوظائف يف ماستشوست و العدالة ، نمثل نحن ، استعيدوا

.جمهوريتنا وثورتنا

 التصويت نعم سيٍؤدي إلى إنشاء
 لجنة من المواطنين المتطوعين تضم

 15 شخًصا للدعوة إلى تعديل جديد
 رقم 28 يتعلق باإلنفاق السياسي

.وشخصية الشركات

التصويت بال لن يخلق هذه اللجنة

 السؤال 2: اللجنة
ية  االستشار

 لتعديل دستور
 الواليات المتحدة

 فيما يتعلق بالمال
و السياسة

التصويت بنعم
 يحمي القانون الحالي الشباب والمتحولين جنسياً من

 التحرش والتمييز يف األماكن العامة )المطاعم ، المخازن
 ، المستشفيات ، المواصالت العامة ، إلخ(. كانت هذه
 الحماية مطبقة لمدة عامين دون وقوع حوادث. يعني

 التصويت بـ »نعم« أن تظل هذه الحمايات األساسية يف
 مكانها حتى يتم التعامل مع جميع الناس بإنصاف ، بغض

.النظر عمن هم

 يشمل المؤيدون: المئات من الشركات الكبيرة والصغيرة يف الكومنولث ، و 350
 من القادة الدينيين ، وعشرات النقابات المحلية التي تمثل ماليين العائالت ،

 والعديد من المنظمات المجتمعية )بما يف ذلك االئتالف من أجل العدالة االجتماعية
 ، والجار إلى الجار ، وورشة عمل الموارد األمريكية اآلسيوية( ، رابطة رؤساء الشرطة

 بماساتشوستس ، تحالف ماساشوسيتس ضد االعتداء الجنسي والعنف المنزلي ،
 .والوطنيون ، ريد سوكس ، بروينز وسيلتكس

 التصويت بنعم سيؤيد قانون 2016
 الذي يحظر التمييز ضد جيراننا
ً وأصدقائنا يف  المتحولين جنسيا

 األماكن العامة ، مثل المطاعم ومراكز
.التسوق والمستشفيات

 لن يلغي التصويت بال القانون الذي
 يحظر التمييز ضد جيراننا المتحولين

.جنسيا وأصدقائنا يف األماكن العامة

 السؤال 3: مكافحة
 التمييز بين

 الهويات الجنسية


