
موردی که در امور بازنگری در تقسیمات ۵      
. ایالتی کالیفرنیا که باید بدانید

در نقشه بازنگری تقسیمات ایالتی مشخص می کند که عموم جامعٔه شما نمایندٔه خود را انتخاب می
کنید حضور در جامعه با عالیق مشابه .انتخاب نمایندگانی با دیدگاه و عالیق مشترک برای جامعه

. آسان می شود

با ترسیم خطوط ناحیه ای برخی از صداها را تقویت و برخی را می توان ساکت کرد .جامعه شما به چندین ناحیه
تقسیم شده است . طی ده سال آینده انتخاب مقامی که دغدغه های جامعه شما اولویت نماینده شما نیز باشد

. .بسیار دشوار هست در جوامع جامعٔه شما دارای جادٔه امن و مدارس بهتر باشد

نقشه های مناطق باید بر حسب اطالعات به روز و جدید جمعیتی سرشماری سال ۲۰۲۰ باشد.به این
ترتیب هر مقام منتخب نماینده تعداد برابری کالیفرنیایها خواهد بود .اما این موضوع فقط یک بازی

اعداد نیست .روند بازنگری در تقسیمات در سطح ایالتی توسط شهروندان هدایت می شود و تمام
جلسات به صورت علنی صورت می گیرد تا اعضای جامعه بتوانند مستقیماً در آن نقش ایفا کنند

..در حقیقت اساس تصمیم گیری این کمیسیون با نظرات مستقیم مردم انجام می شود

کمیسیون بازنگری تقسیمات ایالتی کالیفرنیا مایل است نظرات تمام اعضاءجامعه را در مورد کالیفرنیا بداند
.میتوانید از ابزار آنالین برای ترسیم و ارسال نقشه و توضیح آنچه شما را گرد هم می آورد استفاده کنید.شرحی

درباره آن به کمیسیون بنویسید یا در جلسات ناحیه ای شرکت کنید تا در جامعه خود سهمی داشته باشید
.همچنان میتوانید با یک سازمان محلی همکاری کنید تا به شما در پیش نویس اظهارات و ترسیم نقشٔه خود

.برای بررسی در کمیسیون کمک کند
 

بازنگری در تقسیمات ایالتی یک موقعیت هست که شما اطمینان بدهد که به طور عادالنه به جامعه شما در
دولت رسیدگی می شود .در سال ۲۰۲۱ بازنگری تقسیمات ایالتی کالیفرنیا تعیین می کند که چه کسی نماینده شما

.در کنگره ،مجلس،سنا و نماینده هئیت دولت خواهد بود

خطوط جدید ناحیه ای مشخص خواهد کرد که آیا جامعٔه شما . ۲
می تواند افرادی انتخاب کند که به درستی شما را درک کند و نمایندٔه

.جامعٔه شما باشد

بازنگری در تقسیمات ایالتی هر ۱۰ سال یک بار اتفاق می افتد درست مانند . ۱
.بارش شهاب سنگ یا خورشید گرفتگی که دوست ندارید از دست بدهید

حفظ همبستگی جوامع در نقشه های جدید به شما کمک می کند تا . ۳
.تغییرات مورد نظرتان را در محلٔه خود ایجاد کنید

روند بازنگری در تقسیمات ایالتی کالیفرنیا از شفافترین اقدامات در۰ ۴
. کشور می باشد

هنگام ترسیم خطوط جدید منطقه ای بر اساس نقشه های ترسیم شده۰ ۵
.جامعٔه شما خواهد گرفت

حال که شما کارشناس هستید در بازنگری تقسیمات ایالتی
.امسال به مشارکت شما نیازمندیم
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