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صندوق
االقتراع

أدخل بطاقة االقتراع هنا

صندوق
االقتراع

ما هي عملية إعادة توزيع الدوائر 
االنتخابية؟

تُرسم خطوط البلديات وحدود الدوائر االنتخابية الجديدة 
لتعكس التغييرات في عدد سكان المدينة، ولتوقع 

حاجات النظام االنتخابي للمدينة للعقد القادم. ازداد 
عدد سكان مدينة كامبريدج بنسبة 12.6% بين 2010 
و2020، ولكن لم تُوزع التغييرات بشكل متساٍو عبر 

المدينة. عقد مجلس مندوبي االنتخابات عدة اجتماعات 
عامة إلنهاء خطة إعادة توزيع الدوائر االنتخابية من 
أجل إعادة رسم حدود الدوائر االنتخابية لموازنة عدد 

السكان بين الدوائر االنتخابية، كما يقتضي قانون 
الوالية. تحتوي مدينة كامبريدج اآلن على 11 بلدية، 

و33 دائرة انتخابية، و9 دوائر انتخابية فرعية. تعرف 
على المزيد على الموقع 

cambridgema.gov/pollinglocations

ما هي الدوائر االنتخابية الفرعية؟
في 9 من الدوائر االنتخابية التصويتية بمدينة 

كامبريدج، ال تتوافق المقاطعات التشريعية مع حدود 
البلديات والدوائر االنتخابية، مما يعني أن بعض 

الدوائر االنتخابية تقع في أكثر من مقاطعة تشريعية. 
سوف يتم إدراج المصوتين الذين يعيشون في 

"الدوائر االنتخابية الفرعية" هذه في قائمة تصويتية 
منفصلة، وسيتم تزويدهم بورقة اقتراع منفصلة عن 

المصوتين اآلخرين في الدائرة االنتخابية من أجل 
انتخابات الوالية. يشار إلى الدوائر االنتخابية الفرعية 

بالحرف "أ" )على سبيل المثال، البلدية 1 الدائرة 
االنتخابية 2أ(. تعرف على المزيد على الموقع 

cambridgema.gov/pollinglocations

ما هي عملية إعادة توزيع المقاطعات؟ 
السلطة التشريعية بالوالية هي المسؤولة عن إعادة 

توزيع المقاطعات، وهي تقسيم الوالية إلى مقاطعات 
من أجل الكونغرس، ومجلس الشيوخ بالوالية، وممثل 
الوالية، ومجلس الحاكم. سوف تصوت على الممثلين 
في مقاطعتك الجديدة بدًءا من انتخابات الخريف لعام 

2022. أثناء هذه العملية، تم تقسيم مدينة كامبريدج إلى 
مقاطعتين للكونغرس، و3 مقاطعات لمجلس الشيوخ 
بالوالية، و6 مقاطعات لممثلي الوالية، ومقاطعتين 

لمجلس الحاكم. للعثور على معلومات مقاطعتك، يرجى 
زيارة الموقع 

cambridgema.gov/pollinglocations

سيتم إرسال بطاقات إشعارات المصوتين مع معلومات بلديتك ودائرتك االنتخابية 
وموقع االقتراع بالبريد قبل االنتخابات العامة في 8 نوفمبر.

www.cambridgema.gov/pollinglocations يرجى زيارة

Email elections@cambridgema.gov

اتصل باللجنة االنتخابية على الرقم 617-349-4361

العثور على 
بلديتي ودائرتي االنتخابية الجديدة:

مجلس مفوضي االنتخابات لمدينة كامبريدج

Inman Street, Cambridge, MA 02139 51 • الهاتف: 617-349-4361
elections@cambridgema.gov :فاكس: 4366-349-617 • البريد اإللكتروني

المفوضون:
إيثريدج أ. كينغ
الري و. وارد

تشارلز ج. ماركوارد
فيكتوريا أ. هاريس

المدير التنفيذي:
تانيا ل. فورد

المدير المساعد:
ليزلي واكسمان

فرز مسبق معياري 
الرسوم البريدية بالواليات 

المتحدة 
مدفوعة 

كامبريدج ماساتشوستس 
تصريح رقم 58215

عميل سكني
كامبريدج، ماساتشوستس

الموارد متعددة اللغات:

ESPAÑOL

KREYÒL 
AAYISYEN

አማርኛ

ENGLISH

عربي বাংলা

中文PORTUGUÊS

كل 10 أعوام بعد إكمال التعداد السكاني للواليات المتحدة، تُرسم حدود بلديات ودوائر انتخابية جديدة لتعكس 
التغييرات في عدد سكاننا. تحدث هذه العملية المهمة، وتصحبها تغييرات مهمة ستؤثر بشكل مباشر على مصوتي 

مدينة كامبريدج. يرجى قراءة هذا الدليل للتعرف على العملية، والعثور على بلديتك ودائرتك االنتخابية الجديدة لكي 
تعرف أين ستذهب لإلدالء بورقة اقتراعك في االنتخابات القادمة. مزيد من المعلومات متاح على اإلنترنت عبر 

الموقع www.cambridgema.gov/elections وسيتم إرسالها بالبريد اإللكتروني إلى المصوتين بينما 
نقترب من، انتخابات نوفمبر 2022.

اللجنة االنتخابية بمدينة كامبريدج
دليل إلى تغييرات البلديات والدوائر االنتخابية
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مدينة كامبريدج
البلديات والدوائر االنتخابية

للعثور على موقع 
االقتراع المحدد ومعلومات 

الدائرة االنتخابية الخاصة بك، يرجى زيارة 
www.cambridgema.gov/

pollinglocations

مفتاح اإليضاح

حدود الدوائر االنتخابية

حدود الدوائر االنتخابية الفرعية

222 JACOBS STREET
مركز المؤتمرات

مدرج KRESGE بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
 70 Massachusetts Avenue ،Stratton خلف مركز

مدرج KRESGE بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
 70 Massachusetts Avenue ،Stratton خلف مركز

MILLERS RIVER شقق
Cambridge Street 15، مدخل Lambert Street

VALENTE BRANCH مكتبة
Berkshire Street 826، المدخل الجانبي في Cambridge Street

TRUMAN شقق
25 Eighth Street, Community Room, Thorndike Street Entrance

O’CONNELL BRANCH مكتبة
48 Sixth Street, Corner of Thorndike Street, Rear Entrance

O’CONNELL BRANCH مكتبة
48 Sixth Street, Corner of Thorndike Street, Rear Entrance

PISANI مركز
131 شارع واشنطن

MOSES مركز شباب
Harvard Street 243، المستوى األدنى، المدخل الخلفي

مبنى البلدية
Massachusetts Avenue 795، مدخل ممر السيارات

مبنى البلدية
Massachusetts Avenue 795، مدخل ممر السيارات

MORSE SCHOOL مدرسة
Granite Street 40، المدخل الرئيسي

كنسية SAINT PETER’S األسقفية
Sellers Street 838، المدخل في Massachusetts Ave

كنسية SAINT PETER’S األسقفية
Sellers Street 838، المدخل في Massachusetts Ave

 MARTIN LUTHER KING, JR. مدرسة
SCHOOL

Playground Gym 102، مدخل Putnam Avenue

SALVATION ARMY مقر
402 Massachusetts Avenue

مدرج KRESGE بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
Massachusetts Avenue 70 ،Stratton خلف مركز

MORSE SCHOOL مدرسة
Granite Street 40، المدخل الرئيسي

ملحق مبنى البلدية
Broadway 344، قاعة المؤتمرات، الدور الثاني

ملحق مبنى البلدية
Broadway 344، قاعة المؤتمرات، الدور الثاني

 CAMBRIDGE RINDGE & LATIN SCHOOL مدرسة
Cambridge Street مدخل ،Broadway، Media Cafeteria 459

 CAMBRIDGE RINDGE & LATIN SCHOOL مدرسة
Cambridge Street 459، مدخل Broadway، Media Cafeteria

1-1

2-1

1-2أ

3-1

1-2

2-2
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2-3أ

1-3
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3-3

3-3أ

1-4

2-4

4-2أ

3-4

1-5

2-5

3-5

1-6

6-1أ

2-6

3-6

10-1أ

2-10

3-10

1-11

11-1أ

2-11

3-11

11-3أ

مواقع االقتراع
PEABODY SCHOOL صالة األلعاب الرياضية بمدرسة

Rindge Avenue 70، المدخل الخلفي
GRAHAM AND PARKS SCHOOL مدرسة

Playground 44، مدخل Linnaean Street
CADBURY COMMONS مجتمع

66 Sherman Street, Patio Entrance on Cadbury Road

RESERVOIR كنيسة
Rindge Avenue 170، المدخل الخلفي

RESERVOIR كنيسة
Rindge Avenue 170، المدخل الخلفي

RESERVOIR كنيسة
Rindge Avenue 170، المدخل الخلفي

BURNS شقق
Churchill Avenue 50، الغرفة المجتمعية

BURNS شقق
Churchill Avenue 50، الغرفة المجتمعية

BALDWIN SCHOOL مدرسة
85 Oxford Street, Sacramento Street الطابق المجتمعي، مدخل

BALDWIN SCHOOL مدرسة
85 Oxford Street, Sacramento Street الطابق المجتمعي، مدخل

BALDWIN SCHOOL مدرسة
85 Oxford Street, Sacramento Street الطابق المجتمعي، مدخل

GUND HALL مبنى
48 Quincy Street، لخدم Cambridge Street

GRAHAM AND PARKS SCHOOL مدرسة
Playground 44، مدخل Linnaean Street

FRIENDS مركز
Longfellow Park 5، الغرفة المجتمعية

MARTIN LUTHER KING, JR. SCHOOL مدرسة
Playground Gym 102، مدخل Putnam Avenue

LEXINGTON AVENUE مركز مطافئ
167 Lexington Avenue

إدارة الماء بمدينة كامبريدج
250 Fresh Pond Parkway
RUSSELL مركز شباب

Huron Avenue 680، الطابق الثاني
 PEABODY صالة األلعاب الرياضية بمدرسة

SCHOOL
Rindge Avenue 70، المدخل الخلفي
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