ﻣﻮردی ﮐﻪ در اﻣﻮر ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ۵
 .اﯾﺎﻟﺘﯽ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ
ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻫﺮ  ۱۰ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ۱ .
.ﺑﺎرش ﺷﻬﺎب ﺳﻨﮓ ﯾﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﺪ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ

ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت اﯾﺎﻟﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻤﺎ در
دوﻟﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت اﯾﺎﻟﺘﯽ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﻤﺎ
.در ﮐﻨﮕﺮه ،ﻣﺠﻠﺲ،ﺳﻨﺎ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﺌﯿﺖ دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻤﺎ ۲ .
ﺧﻄﻮط ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ای ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺮادی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺷﻤﺎ را درک ﮐﻨﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ٔه
ٔ
.ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ

ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ٔه ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ
در ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮم
ﮐﻨﯿﺪ ﺣﻀﻮر در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ .اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه و ﻋﻼﯾﻖ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ
 .آﺳﺎن ﻣﯽﺷﻮد

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

ﺑﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺧﻄﻮط ﻧﺎﺣﯿﻪ ای ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺪاﻫﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺑﺮﺧﯽ را ﻣﯽﺗﻮان 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
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻤﺎ دارای ﺟﺎد ٔه اﻣﻦ و ﻣﺪارس ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
. .ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﻫﺴﺖ در ﺟﻮاﻣﻊ

روﻧﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت اﯾﺎﻟﺘﯽ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ از ﺷﻔﺎﻓﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در۴ ۰
 .ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ روز و ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺑﺎﺷﺪ.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 ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻤﺎم
ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً در آن ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ
..در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد

ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺧﻄﻮط ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه۵ ۰
ٔ
.ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت اﯾﺎﻟﺘﯽ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﻧﻈﺮات ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎءﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﻣﻮرد ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﺪاﻧﺪ
.ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﺑﺰار آﻧﻼﯾﻦ 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
ٔ
ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮد
.ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ اﻇﻬﺎرات و ﺗﺮﺳﯿﻢ
.ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ

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