
  برجاء استثامر دقيقة ملشاركة تجربتكم  كمهاجرين / الجئني مقيمني  يف الواليات املتحده مع  مكتب  شئون املهاجرين  والالجئني  مبدينة
 سياتل . برجاء  ملء / تعبئة هذا االستطالع  فقط اذا كان محل والدتكم خارج الواليات املتحدة، اذا كان مقر سكنكم الحايل يف محلية
 كينج يف مدينة سياتل، اواذا كان الحد االدىن لعمركم  18 عام .اجاباتكم عىل هذا االستطالع ستكون رسية / مجهولة  الهوية. ملزيد من

املعلومات برجاء الذهاب ايل                                             امالْ االستطالع بوضع عالمات داخل ملربع  كهذه

للناخبني في سياتل
استطالع 2016              

يف أي بلد ولدت؟ 

يف أي رقم بريدي تسكن؟ 

كيف تقيم قدرتك عىل التحدث باإلنجليزية؟

ماهي أهم التحديات التي تواجه مجتمعك من املهاجرن والالجئني التي ينبغي عىل املسئولني العناية بها / حلها؟ 

يف العموم،ما هو تقييمك لقدرتك عىل تحسني مستوى املعيشة يف الحي حيث تسكن؟ 

ما مدي اهتاممك باإلنتخابات الرئاسية هذا العام ؟ 

يف أي عام ولدت؟ 

يف اي عام انتقلت اىل الواليات املتحدة؟ 

ماهي لغة تحاورك املفضلة؟ 

ليست جيده جيد جدا

ال اتحدث اإلنجليزية / عىل االطالق جيد

ال استطيع ان أحدث تغريعىل االطالق

أي من هذه املصادر ستستخدم اذا ما رغبت يف البحث عن معلومات عن االنتخابات،املشاكل / القضايا املطروحة واملرشحني؟ 
اخرتكل الوسائل املمكنة 

برجاء اختيار االنشطة التي قمت بها يف خالل السنتان املاضينت. اخرت كل ما ينطبق عىل حالتك.

قيم سهولة  الحصول عىل معلومات عن االنتخابات واملرشحني بلغتك املفضلة؟

بعض األفراد مسجلني لالنتخاب ، بينام بعضهم غري مسجل .أي من الحاالت االتية تنطبق عليك؟ 
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تابع االستطالع يف الصفحة التالية

او .www.seattle.gov/seattlevotes:
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استطيع ان أحدث تغري كبرياستطيع  ان  أحدث تغريطفيف / قليل

 استطيع أن أحدث تغريمتوسط / إيل حد ما / معتدل

لست مهتممهتم جدا مهتم ايل حد ما

لقد وقعت خطاب عن مشكلة / قضية اجتامعية او سياسية

 لقد حرضت اجتامع مجلس  ادارة حكومي او مدريس يف مدينتي

لقد ساهمت يف مرشوع او حرضت اجتامع يف حيي / منطقتي

لقد شاركت يف مظاهرة ، احتجاج، مسرية اوتجمع حاشد او أكرث

لقد تواصلت مع مسئول رسمي بالربيد،بريد الكرتوين ،هاتف او شخصيا

لقد أ رسلت رسالة عىل الفيسبوك او أي وسيلة تواصل اجتامعي أخرى عن قضية اجتامعية او سياسية

 لقد حرضت اجتامع اولياء األمور او مجموعة تطوعية أخرى يف مدرسة اوالدي

 لقد تربعت ملنظمة او مرشح

 لقد تطوعت يف نشاط انتخايب، مثل مراكزاالستعالم الهااتفي او تسجيل الناخبني

أنا مسجل

أنا مؤهل للتسجيل ولكني مل أسجل بعد

 حاليا أنا غري مؤهل للتسجيل

اخر:

مل اعرث عىل يشء / معلوماتصعب سهل اىل حد ماسهل  جدا

االصدقاء والعائلة االنرتنت  تلفاز قومي

مكان عباديت )الدينية)تلفار باللغة االنجليزية صحف قومية

اتحاد ُعامل او مكان عميل راديو / أسري قوميصحف باللغة االنجليزية

 مكان اخر:منظامت / مراكزراديو / أسري باللغة االنجليزية

املكتبة
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اذا مل تدل بصوتك يف انتخابات         الرئاسية، ماذا كان الدافع األسايس لعدم التصويت يف هذه اإلنتخابات؟ 

 اذا كنت مؤهل)مواطن امرييك أكرب من 18 سنة)ولكنك مل تسجل للتصويت . ما هو السبب الرئييس لعدم تسجيلك ؟
يف حالة كونك مصوت مسجل انتقل ايل السؤال رقم 15

هل ادليت بصوتك يف انتخابات 2012 الرئاسية؟

هل قام أحد املرشحني،االحزاب السياسية، او أي هيئة اخرى باالتصال بك او تحفيزك عىل التصويت / اإلنتخاب؟ 

  ما مدي احتاملية تصويتك يف اإلنتخابات الرئاسية  نوفمرب
2016؟

ماهو أعىل مستوى تعليمي أمتمته؟ 

 هل متتلك وأرستك العقارحيث تسكن االن، ام هل
 تستأجره؟

 ماذا كان اجاميل دخل بيتك / ارستك لعام2015 قبل 
الرضائب؟

 فيام يتعلق بـالتنقل يف املدينة ، أي من هذه 
الجمل تنطبق عىل حالتك بدقة؟

النوع

كم فرد )بالغني و اطفال) يسكنون يف بيتك حاليا؟ 

  كم  مرة ادليت بصوتك يف انتخابات الوالية او اإلنتخابات 
املحلية؟

 هذه نهاية اإلستطالع. الرسال اإلستطالع بالربيد برجاء ارساله اىل
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 “OIRA - SEATTLE VOTES | PO BOX 94573 | SEATTLE, WA 98124”

نحن منتلك بيتنا 

 نحن نستأجر بيتنا

 نحن نسكن مع العائلة اواصدقاء

أخر:

أاقل من $11,880

 بني 11,881$ و 24,300$

 بني 24,301$ و 40,890$

 بني 40,891$ و 64,999$

بني 65,000$ و 99,999$

بني 100,000$ و 150,000$

أكرث من $150,000

ال اعرف

 السيارة التي املك 

 السيارة التي استعري 

 امتلك سيارة ولكن عادًة استخدم املواصالت

ال امتلك سيارة لهذا استخدم املواصالت العامة

عادًة اسري

 عادًة أرافق اخرين للتنقل مثل مرافقة  قائد سيارة اخر

 مل اكن مسجل 

 مل يكن عندي وقت كنت أعمل

 مل اكن مهتم باالنتخابات

كان عند أرسيت حالة طارقة

 مل يعجبني / يروق يل املرشحني

 كنت يف الخارج

لقد نسيت اإلنتخابات 

مل أعرف كيف امالْ / اعبئ وأسلم اإلقرتاع

مل اكن أعرف مكان صندوق التصويت /
مل يكن عندي وسيلة للوصول لصندوق االقرتاع

مل استلم اقرتاع
 حاولت التصويت ولكن قيل يل إين غري مؤهل

للتصويت / ال يحق يل التصويت
 لن يكون لصويت تأثري

 كنت مريض

 التصويت معقد 

بيانات التصويت مل تكن متوفرة بلغتي املفضلة

أخر: مل  يكن عندي  طابع بريد الرسال االقرتاع

ال اعرف كيف/ ال اعرف اين أسجل/ التسجيل معقد جداجدا

 أنا لست مهتم بالتصويت

 التصويت مضيع للوقت/ ال يحدث أي تغري

اخر:

 أخىش ان التصويت غري امن  

أنا مشغول جدا

معلومات /ارشادات التسجيل ليست متوفرة بلغتي  املفضلة

 ال ال  اتذكر  نعم - انتقل  ايل السؤال رقم 17

ال اتذكرنعم  ال

كثريا

احيانا

نادرا

مطلقا

 احتامل كبري

 احتامل ضعيف

 غري محتمل

 ال  اعرف

تعليم  جامعي ال يشء GED الثانوية او شهادة

 بعض التعليم  الجامعي تعليم عايل اوالسنة الثامنة او ادين

بعض املدرسة  الثانوية

أنثىذكر

أخر:

وسيلة  اخرى:


