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   ربما تناهي اليك أن مقاطعة آينغ تزمع الى تبديل نظام االقتراع -13

هل تؤيد هذا التبديل أم . حيث يتعين على المنتخبين أن يقترعوا بالبريد
 تخالفه؟

Oأؤيده بقوة    Oأؤيده نوعا ما    
Oاخالفه نوعا ما    Oاخالفه بقوة   
 

هل سبق لك في , قتراع  على الرغم من أنك تنتخب اليوم في مراآز اال-14
 الماضي أن اقترعت بواسطة البريد؟

Oنعم    Oال    Oال اذآر  
 

الى اي درجة أنت واثق ,   اذا صار وانتخبت بواسطة البريد في المستقبل-15
 بأن ورقة االقتراع سوف تصل الى مرآز المقاطعة بسالم؟

Oواثق جدا    Oواثق نوعا ما    
Oواثق قليال    Oغير واثق   
 

الى اي حد أنت واثق ,   اذا صار وانتخبت بواسطة البريد في المستقبل-16
 بأن سالمة اقتراعك سيحافظ عليها بعدما تستلمها المقاطعة؟

Oواثق جدا    Oواثق نوعا ما    
Oواثق قليال    Oغير واثق   
 

ان تقترع في المستقبل , أو غير المرجح,   هل تعتقد بانه من المرجح-17
 ح ارسال أوراق االقتراع يتم بواسطة البريد؟عندما يصب

Oمن المرجح ان اقترع   Oمن غير المرجح ان اقترع    
Oال فرق عندي    Oال اردي   
 

   ما الحزب السياسي الذي يقود مجلس الشيوخ حاليا؟-18
Oالجمهوري   Oالديمقراطي   Oآالهما       Oال احد منهما   
 

 مجلس التشريعي؟  ما الحزب السياسي يقود ال-19
Oالجمهوري   Oالديمقراطي   Oآالهما       Oال احد منهما  
 

هل اتصل بك احد وسألك بأن تسجل او تنتخب ,   خالل االشهر الماضية-20
 في اقتارع اليوم؟

Oنعم    Oال    Oال أتذآر   
 

هل تفضل الحكومة الصغرى ذات ,   عند الحديث عن برامج الحكومة-21
  ام الحكومة الكبرى ذات الخدمات المتعددة؟,الخدمات األقل

Oالصغرى    Oالكبرى   Oال أعرف  
 

  يعتقد بعض الناس بانه علينا ان نتخلص من جسر االسكا ويه وننشيء -22
. فيما يعتقد البعض اآلخر بأن ننشيء عوضا عنه بناء مرتفع, عوضا عنه نفقا
 أي منهما تدعم؟

Oبناء نفق    Oبناء مصعد مرتفع   
 

أو , أو مظاهرة, هل شارآت في اجتماع جالية,   خالل السنوات األخيرة-23
 احتجاج؟

Oنعم    Oال    Oال أدري   
 

   هل تعتقد أن التميز ضد المهاجرين تعتبر مشكلة في مجتمعنا الحاضر؟-24
Oآثيرا,   نعم Oالى حد ما,   نعم  Oال أعتقد ذلك   

 
 
 
 

 
 اخبار المرشحين و المبادرات في اقتراع   الى اي مدى تعتتقد انك تابعت-1

 اليوم؟
Oالى حد بعيد    Oتقريبا الى حد بعيد    
Oتقريبا تابعت    Oلم اتابع اطالقا   
 
  ما القضايا العامة األآثر أهمية بالنسبة لك فيما آنت مقدم على اإلقتراع -2

 اليوم؟
Oالتعليم     Oالحرب على العراق    
Oاألمن القومي    Oلبيئة  ا   
Oأسعار البنزين          Oالحرب على اإلرهاب   
O اإلقتصاد–  العمل  Oأخالقيات الحكومة     
Oالهجرة غير الشرعية    Oالرعاية الصحية    
Oالضرائب    Oوال واحد من المذآورين أعاله   
 
 من انتخبت؟,   في إنتخابات مجلس الشيوخ-3

Oمايك مكيفيك    Oماريا آانتويل    Oآخر   
 
  المتعلق بضريبة النقل العام لتوسيع خدمات المترو؟2  ماذا عن اإلقتراح -4

O 2  نعم لإلقتراح  O 2  ال لإلقتراح Oلم أقترع   
 
,   بسبب التطورات الناتجة عن إرسال الواليات المتحدة جنودها إلى العراق-5

 هل تعتقد أن إرسال الجنود إلى العراق آان
Oقرارا خاطئا    O قرارا صائبا  Oال أدري   
 
ما األسلوب الذي ترى أن إقليم آينغ سينتهجه للتخطيط ,   في المستقبل-6

 إلنتخاباته؟ 
Oياستخدام اإلنترنت   Oباستخدام اإلقتراع بالبريد فقط    
O دوائر انتخابية–  أماآن اإلقتراع  Oنفس األسلوب المتبع اليوم   
 
 :ية واشنطن هي بشكل عام  هل تعتقد أن األمور هنا في وال-7

Oمتجهة اإلتجاه الصحيح     
Oتسير في اتجاه غير الصحيح    Oال أدري   
 
 :  هل لك أن تصف وضعك المالي في هذه األيام-8

Oمطمئن جدا    Oمطمئن نوعا ما     
Oنوعا ما متقلقل    Oمتقلقل جدا   
 
 :هل تفضل,   فيما يتعلق بسياسة الهجرة غير الشرعية-9

Oالترحيل    Oبرنامج إقامة العمالة المؤقتة    
O ال تغيير في السياسة   Oطريق للحصول على الجنسية   
 

  هل أعطتك التظاهرات في الربيع الماضي صورة إيجابية أم سلبية عن -10
 المهاجرين المكسيكان في الواليات المتحدة؟

Oإيجابية بكل تأآيد  Oإيجابية نوعا ما   Oما  سلبية نوعا   
Oسلبية بكل تأآيد   Oال فرق عندي   
 

هل سبق أن القيت ,   لو أنت فكرت بإنتخابات مقاطعة آينغ الماضية آلها-11
 صعوبة للذهاب إلى مرآز إقتراعك ألنك فقط آنت مشغوال في ذلك اليوم؟

Oنعم    Oال    Oال أذآر   
 

لعذر الذي آنت لذا ما ا.   إنه لمن الصعب أن يقترع المرء في آل انتخاب-12
 تقدمه في الماضي عندما يفوتك اقتراع؟

Oاالقتراع لم يكن مهما    Oنسيت انه يوم االقتراع    
Oلم اتمكن من الوصول إلى مكان االقتراع   Oقدمت سببا آخر   
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   ما الدين المفضل لديك؟-35
Oالكاثوليكية   Oبروتستانتية   Oطوائف مسيحية اخرى    
Oيهودية    Oم  اسال  Oآخر   
 

هل تعتقد . او ولدوا مسيحيون ثانية,   لناس يعدون انفسهم انجيليون-36
 نفسك من احدى هاتين الفئتين؟

Oنعم    Oال   
 

   الى اين من االحزاب السياسية أنت منضم؟-37
Oالديمقراطي   Oالجمهوري   Oالمستقل  Oاخرى   
 

   آيف تصف عقيدتك السياسية؟-38
Oليبرالي جدا   O ليبرالي بعض الشيء  Oمعتدل    
Oنوعا ما متحفظ    Oمتحفظ جدا   
 

   هل تملك حاليا بيتك أم مستأجره؟-39
Oاملكه    Oمستأجره    Oال هذه وال تلك   
 

   آم صار لك في مقاطعة آينغ؟-40
O سنين5  اقل من   O 10 الى 5  من O 20 الى 11  من  
O 40 الى 20  من  O سنة40  اآثر من  
 
 
 
 
 

 وشكرا لك
 

 جامعة واشنطن
تم . يرجى اعادة هذه المسح الى المتطوع الذي اعطاك اياه

 .قسم العلوم السياسية, هذا االستفتاء من قبل جامعة واشنطن
 
 
 

 :يعبأ هذا القسم من قبل الجامعة فقط
 ------------------------------:    الوقت-----------------------الرقم 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   بعض الواليات في الواليات المتحدة تطلب من المقترعين بان يقدموا -25

فاذا آانت واليتك من , اشكاال مختلفة من اوراق اثبات الشخصية قبل االقتراع
فاي نوع من اوراق اثبات الشخصية آنت قادرا على تقديمها , تلك الواليات

 اليوم؟
Oبطاقة قيادة سيارة والية واشنطن   O  جواز سفر امريكي  
Oبيان بنكي     Oشهادة ميالد أصلية   
Oفاتورة مرافق منزلية    Oبطاقة تعريف    
O الغرين آارد(  البطاقة الخضراء( Oوثيقة ضريبة ممتلكات   
 

   ما عرقك؟-26
Oانجليزي,   ابيض Oاسباني ,   التيني Oامريكي اسيوي   Oاسود   ,

   آخرO    عربي O امريكي افريقي
 

   هل تعلم الى أي بلد ينتسب اسالفك؟-27
Oاثيوبيا    Oالمكسيك   Oآوريا    Oاليابان   
Oاوآرينيا   Oالسلفادور   Oالفيليبين    
Oالهند    Oروسيا    Oغواتيماال    
Oالصين أو تايوان    Oفيتنام    Oآخر   
 

   ما جنسك؟-28
Oذآر    Oانثى   
 

   ما سنك؟-29
O  18 – 29 O  30 – 44 O  45 – 65 O65  فوق ال 

 
   أين ولدت؟-30
Oفي الواليات المتحدة   Oخارج الواليات المتحدة   
 

   اين ولد أبواك؟-31
Oآالهما ولد في الواليات المتحدة    
Oفقد واحد ولد في الواليات المتحدة    
Oآالهما ولد خارج الواليات المتحدة    Oال أعلم   
 

 عضوا في نقابة؟,  من اسرتكأو أي فرد,   هل أنت-32
Oأنا,   نعم  Oأحد افراد اسرتي,   نعم Oآال   
 

 قبل الضرائب؟, 2005  ما هو مجموع دخل اسرتك عام -33
O دوالرا20,000  اقل من   O 39,999 الى 20,000  من  
O 59,999 الى 40,000  من  O 79,999 الى 60,000  من  
O 100,000 الى 80,000  من O 100000  من فوق 
 

   ما هي اعلى درجة علمية حصلت عليها؟-34
Oدون البكالوريا     Oبكالوريا    
O معاهد تقنية–  جامعة ولم اتخرج  Oتخرجت من الجامعة   
Oدراسات عليا   
 

 


