نوفمبر (تشرين الثاني)  2016معايير االقتراع
معايير األقتراع :كما يدعا التعديالت ،للقوانين التي يمكن للمواطنين اختيارها ليتم
تحويلها إلى قوانين حقيقية أو ال .عادة ما يتم العثور عليهم في نهاية االقتراع -
بعد التصويت لشخص مثل الرئيس أو مجلس الشيوخ .هذه هي القوانين التي يمكن
أن تكون أكثر أهمية بالنسبة لك أو لمجتمعك .وسيكون هناك أربعة إجراءات
االقتراع في تاريخ  8نوفمبر  2016االقتراع في جورجيا.

قانون التعديل رقم  2المالذ االمن:

قانون التعديل رقم -1فرصة مقاطعة المدارس

عنوان االقتراع :يأذن بالعقوبات على االستغالل الجنسي
والتقييمات على وسائل الترفيه الكبار لتمويل خدمات
األطفال الضحايا.

عنوان االقتراع :يوفر قدرا أكبر من المرونة
والمساءلة الدولة إلصالح تدني مستوى المدارس من خالل
زيادة المجتمع المحلى.

ماهو مشروع القانون :أن التعديل  2يسمح للدولة لخلق
عقوبات جديدة من  $ 2500على أي شخص يدان بارتكاب
بعض الجرائم الجنسية .كما أنه جعل الشركات الكبار تدفع
 $ 5000سنويا وستستخدم هذه األموال للمالذ اآلمن
للطفولة المستغلين جنسيا الستخدامها في اإلسكان ،وتقديم
المشورة والعالج الطبي للضحايا من األطفال.

ما هو دور مشروع القانون :من شأن هذا التعديل
أعطاء الحق ل "لدائرة مقاطعة المدارس" بالتحكم بجميع
مدارس المقاطعة التي استمرت بالفشل لمدت ثالثة سنوات.
يمكن لدائرة مقاطعة المدارس ان تقوم بادارت مدرسة
وإدارت المدرسة المحلية ،و تحويل المدرسة إلى مدرسة
مستقلة ،أو إغالق المدرسة .عند إدارة المدرسة تكون دائرة
مقاطعة المدارس قادرة على اختيار ,الموافقة أو إزالة
مديري المدارس؛ نقل المعلمين إلى فئات أو مناطق أخرى.
السيطرة على ميزانيات المدارس .وإجراء تغييرات على
.محتوى التعليم.

ما معنى التصويت ب "نعم" :يعني يدعم المزيد من
العقوبات على الجرائم الجنسية محددة والرسوم المفروضة
على األعمال الكبار اللمالذ اآلمن للطفولة المستغلين جنسيا.
ما معنى التصويت ب "ال" :يعني تعارض المزيد من
العقوبات على بعض الجرائم الجنسية والرسوم السنوية على
األعمال الكبار اللمالذ اآلمن للطفولة المستغلين جنسيا.

.

ما معنى التصويت ب"نعم" :يعني يعطي اإلذن الدولة لجعل
منطقة مدرسة الفرص.
ما معني التصوت ب"ال" :يعني انه لن تسمح الدولة
لتشكيل منطقة مقاطعة المدارس .اي أن جميع المدارس
تبقى تحت السلطة الحالية.

قانون التعديل رقم  – 4مبيعات األلعاب
النارية:
عنوان االقتراع :يخصص عائدات الضرائب الحالية على
األلعاب النارية لرعاية وحماية الصدمات النفسية ،وخدمات
اإلطفاء ،والسالمة العامة.
ماذا يفعل مشروع القانون :سيتم وعد الضرائب التي
يتم جمعها من بيع األلعاب النارية إلى أن تعطى لصدمة
(الطوارئ) الرعاية ورجال االطفاء وخدمات الطوارئ في
الوالية .هذه هي الطريقة التي ستنفق المال :أن  ٪55من
األموال التي تذهب إلى شبكة العناية جورجيا الصدمة.
 ٪40لبرنامج المنح لصنع األدوات والتدريب لرجال
االطفاء جورجيا أفضل؛ و  ٪5إلى الحكومات المحلية
ألغراض السالمة العامة.
ماذا يعني التصويت ب "نعم" :يعني يتوجب اعطاء المال
من مبيعات األلعاب النارية لغرض رعاية الصدمات
النفسية ،وخدمات الحماية من الحرائق والسالمة العامة
ماذا يعني التصويت "بال" :يعني لن تتم الموافقة على
اعطاء المال من مبيعات األلعاب النارية لرعاية الصدمات
النفسية ،وخدمات الحماية من الحرائق والسالمة العامة .ان
االموال ال تزال تذهب إلى صندوق التشغيل العامة للدولة.

قانون التعديل رقم  - 3المؤهالت القضائية:
عنوان االقتراع :اإلصالحات وإعادة تأسيس لجنة
المؤهالت القضائية من أجل المنافسة ،الحكم ،والقوى.
ماذا يفعل مشروع قانون التعديل رقم  :3من شأنه أن
يسمح للجمعية العامة (مجلس الشيوخ الخارجية والبيت)
إنشاء المؤهالت القضائية الجديدة لللجنة وكما انه يحرس
الدولة من الفساد في القضاة ،ويتطلع إلى ما يقوله الناس عن
األخطاء والمشاكل مع القضاة األخالقية .وسيخضع لجنة
جديدة من قبل الجمعية العامة بدال من أن تكون وكالة
مستقلة ،كما هي اآلن .ويقول الكتاب إن مشروع القانون أن
الجديد سيكون "مفتوحا للجمهور بطريقة ما".
ماذا يعني التصويت "بنعم" :يعني اتاحة فرصة تصميم
الجمعية العامة للجنة التأهيل القضائية الجديدة ،التي ستحكم.
مشروع القانون ال في الواقع خلق لجنة جديدة ولكن يتيح
للجمعية العامة للقيام بذلك
ما ذا يعني التصويت ب "ال" :يعني ستبقى المفوضية
الحالية مستمرة.

لمزيد من الحجج المؤيدة والمعارضة لجميع مقاييس االقتراع ،الرجاء زيارة الموقع االلكترونئ:
https://ballotpedia.org/Georgia_2016_ballot_measures
للسؤال و األستفسار الرجاء االتصال:
Stephanie Jackson Ali – (404) 299-6099 ext. 268 or s.ali@newamericanpathways.org

