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 إخطار بترشیحات وانتخابات المسؤولین

 ، نقابة عمال اإلنتاج المتحدین18-17فرع 
 

)، الترشیحات الجدیدة، سیتم إجراء انتخابات جدیدة 2019سبتمبر  16(والتي تحل محل اتفاقیة  2020مارس  2بمقتضى اتفاقیة االمتثال الطوعي الموقعة في 
اتفاقیة االمتثال الطوعي على أن انتخابات نقابة عمال اإلنتاج تحت إشراف وزیر العمل. تنص  18-17 وتنصیب مسؤولین بنقابة عمال اإلنتاج المتحدین، فرع

، وبقدر LMRDAوالتي یشرف علیھا مكتب معاییر إدارة القوى العاملة التابع لوزارة العمل األمریكیة، ستتم وفقًا للمادة الرابعة من قانون  ،18-17المتحدین، فرع 
. وبناًء علیھ، سیُشرف مكتب معاییر 1981الصادرة في إبریل  18-17ئح نقابة عمال اإلنتاج المتحدین، فرع ما تكون قانونیة وعملیة، بما یتوافق مع دستور ولوا

 على النحو المحدد أدناه. 18-17) التابع لوزارة العمل األمریكیة على انتخاب جمیع شاغلي مناصب المجلس التنفیذي للفرع OLMSإدارة القوى العاملة (

إلكترونیاً باللغات اإلنجلیزیة واإلسبانیة والكریول والعربیة على الموقع اإللكتروني لنقابة عمال اإلنتاج  ر بترشیحات وانتخابات المسؤولیناإلخطایتوفر أیًضا ھذا 
 .http://Local1718.com ) وعنوانھUnited Production Workers Union Local 17-18( 18-17المتحدین، فرع 

El Aviso de Nominaciones y Elecciones de Oficiales también está disponible en español en línea en la página de internet de 
la Local 17-18 de la United Production Workers Union en la siguiente dirección http://Local1718.com  .  

Avi sa a pou Nominasyon ak Eleksyon Fonksyonè li disponib sou United Production Workers Inyon Lokal 17-18 sit 
entènèt la an kreyòl nan http://Local1718.com  .  

) كمشرفة على االنتخابات. یمكن االتصال باآلنسة Yvette Hoytبات. ستعمل المحققة اإلشرافیة إیفیت ھویت (على الترشیحات واالنتخا OLMSسیشرف مكتب 
-646، (ھاتف)Varick Street, Room 878, New York, NY 10014-4811 201بمقاطعة نیویورك الكائن في OLMS) في مكتب Ms. Hoytھویت (
 .UPW1718ElectionSupervisor@dol.gov، (برید إلكتروني) 264- 3190

، على سبیل المثال المراسالت البریدیة وفرز األصوات، وذلك 2020) من أجل تولي بعض إجراءات انتخابات عام AAAتم إشراك جمعیة التحكیم األمریكیة (
 .OLMSتحت إشراف مكتب 

، وذلك لمناصب الرئیس ونائب الرئیس وأمین الخزانة وأمین 2021سبتمبر  30، وتنتھي في 2020مایو  14لفترة شغل المنصب المتبقیة، ستكون الترشیحات 
 التسجیل وثالثة من أعضاء المجلس التنفیذي

  2020إبریل  6التاریخ: االثنین،   :الترشیحات

 )ESTمساًء بالتوقیت الشرقي ( 6:30الوقت: 

 River Terrace Hallالمكان: 
31 Division Avenue 

Brooklyn, New York 11249  
 )Marcy Avenueإلى  Mو  J(یمكن الوصول إلیھ عبر قطاري األنفاق 

 
یجب أن یعترف الرئیس في االجتماع بأي عضو یرغب في تقدیم ترشیحات، ویجب على ھذا العضو التعریف بنفسھ قبل وضع اسم عضو للترشیح. یجب  .1

 لذي یقدم ترشیًحا أن یكون جاھًزا لتحدید المرشح بدقة، بما في ذلك التھجئة اإلمالئیة الدقیقة السمھ.على العضو ا

حات یجوز ألي عضو سلیم الوضع أن یضع اسم عضو سلیم الوضع مؤھل للترشیح، بما في ذلك نفسھ، لشغل أي منصب. ال یسمح للمتقاعدین بتقدیم ترشی .2
، یجب أن یكون 18-17) من المادة السادسة من دستور ولوائح الفرع a( 2 توجد حاجة لمؤیدین. وفقًا للقسم أو الترشح لمنصب أو شغل مناصب. ال

مارس  31العضو سلیم الوضع في وقت اجتماع الترشیحات لیكون مؤھًال لتسمیة مرشحین. تعني سالمة الوضع دفع جمیع المستحقات الحالیة (حتى 
 .2020إبریل  6في  ) بحلول وقت اجتماع الترشیحات2020

بمجرد اإلعالن عن الترشیحات لكل منصب، سیتم إغالق باب الترشیحات ولن یتم قبول أي ترشیحات أخرى لھذا المنصب الشاغر. یجوز للمرشحین  .3
 قبول الترشیحات لمنصب واحد فقط.

، ویجب 18-17من المادة السادسة من دستور ولوائح نقابة عمال اإلنتاج المتحدین، فرع  2C، یجب أن یمتثل للقسم للترشح لمنصبلیكون العضو مؤھًال  .4
مارس  31إلى  2019إبریل  1یتحلى بوضع سلیم مستمر لمدة سنة واحدة على األقل منذ اجتماع الترشیح السابق (من  18-17أن یكون عضًوا في الفرع 

2020.( 
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ة یقبل فیھا ترشیحھ ویحدد الكیفیة التي یرغب أن یُكتب اسمھ بھا في نماذج االقتراع في اجتماع یجب على كل شخص مرشح تقدیم استمارة موقع .5
. یجب تقدیم استمارة القبول الموقَّعة بحلول إذا لم یكن المرشح حاضًرا، یكون العضو الذي یقدم الترشیح مسؤوًال عن إبالغ المرشح بالترشیحالترشیحات. 

إلى لجنة االنتخابات (مالحظة: یمكن ترك االستمارة في مكتب النقابة مع سكرتیر المكتب فرایدي  2020إبریل  7ثاء الموافق مساًء یوم الثال 5:00الساعة 
  .http://Local1718.com). سیتوفر النموذج على Fraidy Weillویل (

ن یتقرر عدم أھلیتھم كتابیًا مع ذكر السبب (األسباب) المحددة لعدم أھلیتھم، وذلك في موعد أقصاه سیقوم رئیس لجنة االنتخابات بإخطار أي مرشحی .6
 . 2020إبریل  9الخمیس الموافق 

 .OLMSسیتم انتخاب لجنة االنتخابات في اجتماع الترشیحات. ستعمل لجنة االنتخابات على إجراء االنتخابات تحت إشراف مكتب  .7

 یمكن لجمیع المرشحین المؤھلین حضور اجتماع المرشحین لمراجعة جمیع قواعد االنتخابات والحمالت والذي سیتبع فوًرا اجتماع الترشیحات.  .8

ستیرن تشیم  18-17 تقع على عاتق كل عضو مسؤولیة التحقق من أنھ سلیم الوضع. یمكن التحقق من حالة العضویة من خالل االتصال بأمین الخزانة بالفرع
)Chaim Stern ینبغي توجیھ أي أسئلة تتعلق باألھلیة للمنصب إلى مكتب أمین الخزانة أیًضا. ینبغي 2140-875-718على الرقم  18-17) في مكتب الفرع .

 )Yvette Hoytتوجیھ أي استفسارات أو نزاعات أخرى تتعلق بمسألة سالمة الوضع للترشح للمناصب إلى المشرفة على االنتخابات إیفیت ھویت (

ال یُعیدون استمارة ینبغي على المرشح التحدث مع رئیس لجنة االنتخابات ومشرفة االنتخابات للتأكد من أن النقابة قد تلقت استمارة قبولھ. المرشحون الذین 
كما ھو مذكور أعاله، یجب على كل مرشح أن یوضح كیف یرغب  .لن یكونوا موجودین على قائمة االقتراع 2020إبریل  7الموعد النھائي في القبول بحلول 

شح في نموذج أن یظھر اسمھ على نموذج االقتراع وما إذا كان یرغب في أن یتم إدراجھ في قائمة مرشحین أو قائمة مرشحین جزئیة (لإلدراج تحت اسم المر
 االقتراع).
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 االنتخاب

 2020إبریل  22األعضاء: األربعاء، إرسال نماذج االقتراع إلى 

 )ESTمساًء التوقیت الشرقي ( 5:00، الساعة 2020مایو  12الموعد النھائي لتسلیم نماذج االقتراع التي تحمل تصویتًا في صندوق مكتب البرید المحدد: الثالثاء،   

 صباًحا 9:00، الساعة 2020مایو  13األربعاء،  تاریخ فرز األصوات:   
 

              American Arbitration Association األصوات: موقع فرز
     120 Broadway, Concourse Level 
     New York, NY 10271 

 
 AAA یمكن للمرشحین مراقبة عملیة تحضیر نماذج االقتراع وإرسالھا عبر البرید. یجب على المرشحین و/أو المراقبین التابعین لھم تزوید جمعیة •

 بیانات االتصال بھم قبل خمسة أیام من تاریخ فرز األصوات.بأسمائھم و

، أو إذا فقدت نموذج االقتراع الخاص بك أو إذا احتجت إلى نموذج 2020إبریل  30إذا لم تستلم نموذج االقتراع الخاص بك بحلول یوم الخمیس الموافق  •
مساًء.  5:00صباًحا إلى  9:00من اإلثنین وحتى الجمعة من  1-800-529-5218على الرقم  AAAاقتراع آخر ألسباب أخرى، یُرجى االتصال بجمعیة 

. یُطلب من ulerios@adr.org) على العنوان Sacha Ulerioیمكن لألعضاء أیًضا تقدیم الطلبات عبر البرید اإللكتروني بإرسالھا إلى ساشا أولیریو (
وإتاحة الوقت الكافي لیتم تسلیم جمیع الطرود. یمكن لألعضاء أیًضا االتصال بمشرفة االنتخابات بمكتب  2020إبریل  30قبل  الناخبین عدم االتصال

OLMS ) إیفیت ھویتYvette Hoyt أو عبر البرید اإللكتروني  646-264-3190) على الرقمUPW1718ElectionSupervisor@dol.gov  في
 حالة وجود مخاوف بشأن نموذج اقتراع مكرر.

موذج ال یُسَمح بأي أصوات لصالح مرشحین "غیر مسجلین" باالقتراع. إذا تم استالم أكثر من نموذج اقتراع واحد من أي عضو، فسیحتسب فقط آخر ن •
 اقتراع تم استالمھ من ذلك العضو.

. یعتبر األعضاء الذین أكملوا طلب 2020مارس  31 للتصویت، یجب أن یكون عضًوا سلیم الوضع یدفع المستحقات اعتباًرا من لیكون الناخب مؤھًال  •
أعضاًء سلیمي الوضع. المتقاعدون غیر  2020مارس  31العضویة واشتركوا في االقتطاع التلقائي للمستحقات من صاحب العمل الخاص بھم بحلول 

 مؤھلین للتصویت.

 Church Street, New York, NY 90، الكائن في Church Streetنماذج االقتراع من مكتب البرید األمریكي بمحطة  AAAتجمع جمعیة س •
، OLMS، الذین یشرف علیھم ممثلو مكتب AAA. بعد وقت الجمع المحدد، سیقوم ممثلو جمعیة 2020مایو  13صباًحا یوم  9:00في الساعة  10007

، إلجراء التحقق من أھلیة الناخبین. ستبدأ عملیة فرز األصوات فور AAAتراع التي تحمل أصواتًا إلى الطابق األرضي بمكتب جمعیة بنقل نماذج االق
 التحقق من أھلیة الناخبین، وستستمر حتى یتم حساب جمیع األصوات من الناخبین المؤھلین. یمكن للمرشحین المراقبة.

في مانھاتن. یمكن لجمیع المرشحین ومكلفیھم مراقبة عملیة العد.  Broadway 120 في AAAسوف یبدأ العد بعد ذلك مباشرة في الطابق السفلي بمكتب  •
 سوف تُنشر النتائج على الموقع اإللكتروني للنقابة وتُعلق في أماكن العمل. 

 .2020مایو  14سیتم تنصیب المنتَخبین في  •

. سیتم إرسال حزم OLMSانتخابات جولة إعادة باالقتراع عبر البرید، وذلك تحت إشراف مكتب  18-17في حالة تعادل األصوات، سیجري الفرع  •
مرفق . سیوفر إشعار االنتخاب ال2020یونیو  11، وسیتم فرز نماذج االقتراع التي تحمل أصواتًا في 2020مایو  22االقتراع عبر البرید في موعد أقصاه 

 مع حزمة االقتراع لجولة اإلعادة جمیع المعلومات الالزمة.

بعد  البریدوضعھا في مالحظة: ھذه االنتخابات ھي انتخابات باالقتراع عبر البرید بشكل سري. وبناًء علیھ، یقوم األعضاء بالتصویت من خالل نماذج االقتراع و
تالمھا في صندوق مكتب البرید. ال یسمح لألعضاء بأخذ نماذج االقتراع الخاصة بھم إلى مواقع العمل لیتم التصویت. لن یتم احتساب نماذج االقتراع إذا لم یتم اس

  . في حالة حدوث ھذا، فلن یتم احتساب تصویتھم.AAAتسلیمھا نیابة عنھم أو السیر بنماذج االقتراع الخاصة بھم إلى مكتب البرید أو مكتب 

 ثة إلى النقابة لضمان استالمھم لنماذج االقتراعیُنصح األعضاء بتقدیم عناوین محدّ 

مساًء  5:00)، في موعد أقصاه Yvette Hoyt، مشرفة االنتخابات إیفیت ھویت (OLMSترسل االعتراضات االنتخابیة كتابیًا إلى وزارة العمل األمریكیة، مكتب 
 UPW1718ElectionSupervisor@dol.govاإللكتروني  البرید عادة) عبرالنتخابات جولة اإل 2020یونیو  22( 2020مایو  22، (EST)بالتوقیت الشرقي 

قد یتم تقدیم قواعد أو إیضاحات إضافیة للسیاسة بعد نشر ھذا اإلعالن، حسب  Varick Street, Room 878, New York, NY 10014-4811 201أو 
 الضرورة.
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