
 

 االنتخابية  إعادة تقسيم الدوائرمن أجل  جماعتكوصف 

 كاليفورنيا  لوالية االنتخابية عملية إعادة تقسيم الدوائر   بشأن أبدي رأيك

  سيناضلون   نوابعلى قدرتك على انتخاب    حدودتؤثر هذه ال  حيث  كاليفورنيا هذا العام  الدائرة االنتخابية بوالية  حدودإعادة رسم    حاليًّايتم  

  حدودال  راسميفي إخبار    دوائر االنتخابيةأولوياتك. تتمثل إحدى أفضل الطرق التي يمكنك من خاللها تشكيل خرائط التحقيق  من أجل  

 .جماعتكبمكان إقامتك وما يهم  

 

 ؟ا" وما أهميتهجماعة االهتمام المشترك  " هيما 

ون في منطقة معينةة ويسةتفيدون مةن البقةا  عيشيمجموعة من األشخاص يُقصد به مجرد مصطلح تقني    هي"  جماعة االهتمام المشترك    "

. يمكةن أن متشةابهةاحتياجات أو سمات أخةرى  وأمخاوف  وأتاريخ  وأثقافات  وأألنهم يتشاركون وجهات نظر   دائرة انتخابيةفي    متحدين

 ة. يمصالح السياسالمن لغتك وعرقك إلى الوضع االقتصادي وبد اً تكون أوجه التشابه أي شي   

 إزالةةالمجتمةع للتةيثير علةى االنتخابةات و تعزيةز قةوةواحةدة علةى انتخابيةة في دائةرة  جماعة االهتمام المشتركوحدة يساعد الحفاظ على 

كاليفورنيا والهيئات المحلية إلعةادة تقسةيم الةدوائر  لواليةاالنتخابية جنة إعادة تقسيم الدوائر ل  يجب علىالمنتخبين.    نوابال  بشينالمخاوف  

 حةدودراسةمي الاللجنةة وخبةر وعنةدما تُ عنةد رسةم مسةودات الخةرائط.  جماعة االهتمةام المشةتركوحدة  الحفاظ على    االنتخابية أن تحاول

 .  جماعتكالتي يرسمونها على  حدودال ، ستساعدهم على فهم كيفية تيثير  جماعتكالمحلية عن  

  ؟جماعتكعن  لجنةكيف تخبر ال

يةن أو عيشةونت أينفيه جميعًا؟  ون؟ ما الذي تشتركجماعتك هي" يشبه سرد القصص. من جماعة االهتمام المشترك "عن اإلدال  بإفادة إن  

  .عدة طرق يمكنك من خاللها مشاركة قصتك مع اللجنةتوجد   ون؟تتجمع
 

للتحةدث طريقةة فعالةة  دعوتةكر. يعد هياهذا الصيف اجتماعات إقليمية لالستماع إلى آرا  الجم  اللجنةستعقد  
 .  جماعتهمعن  أعضا  اللجنةمنح جميع المشاركين بضع دقائق إلخبار سيُ .  جماعتكرأي   سماعللتيكد من  

 
 اللجنة موقع  اذهب إلى،  الدعوةهذه االجتماعات وكيفية   بشينمزيد من المعلومات  لالطالع على 

اجتماع إقليمي   أحضر
  أعضا  اللجنةمع 

 2021صيف 

 عبةةةةةر اإلنترنةةةةةت علةةةةةى جماعتةةةةةكل كتةةةةةابيم وصةةةةةف رسةةةةةم خريطةةةةةة وتقةةةةةدأن تيمكنةةةةةك 
 DrawMyCACommunity.org ( .)متوفر بلغات متعددة 

 .  لجنةمباشر إلى البشكل  هذه المعلومات   ستذهب
 
عةن طريةق إرسةال بريةد  جماعتةكأو خةرائط مرسةومة بخةط اليةد ل تفصةيلية كتابية  إفادة  تقدمأن  يمكنك  كما  

 :إلكتروني إلى اللجنة على
votersfirstact@crc.ca.gov. 

وصف أارسم و
 عبر اإلنترنت جماعتك

أكتوبر  -مفتوح اآلن 
2021 

 

كيفيةة  بشةينعلةى مزيةد مةن المعلومةات  الطةالعمةن أجةل اومجلة  المدرسةة  تةكمقاطعوالمحليةة  كمدينتحقق من موقع الويب الخاص ب

  دائرة االنتخابية.ال حدودالذين يعيدون رسم   حدودال مياسرمع اللجان المحلية و  جماعة االهتمام المشترك  معلوماتك عنمشاركة 

 

 

 

 

 

 

 



 إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية من أجل  جماعتكوصف 

 جماعة االهتمام المشترك بشأن إفادتكتقديم 

اسةتخدم المسةاحة أدنةاه لتةدوين أفكةارك.  .جماعة االهتمام المشترك إفادتك بشينعبر اإلنترنت لتقديم لجنة أداة الاألسئلة التالية ميخوذة من 

 .إلرسال هذه المعلومات مع خريطة على اإلنترنت DrawMyCACommunity.org إلى توجهيمكنك بعد ذلك ال

 

 !جماعتككيفية وصف  بشينفي الصفحة التالية لمزيد من األفكار التي نطرحها لتفكير لئلة تحقق من أس

 

 :جماعتكوصف 

 _______________________________________________________________ :جماعتكاسم ل أعطي

 

 ؟جماعتك الذي يهمالمشتركة؟ ما الذي يجمعكم؟ ما   م. ما هي اهتماماتكجماعتكأخبرنا عن 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 ذا؟ لمةا تنضم إلى دائرتها االنتخابيةةال تريد أن مجاورة هل توجد مناطق ؟ تنضم إلى دائرتها االنتخابيةتريد أن    مجاورةمناطق    توجدهل  

 ال؟  ذاو لما

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 ؟جماعتكإخبارنا به عن  ترغب فيأي شي  آخر   يوجدهل 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 .جماعتكعيش فيه ت الذيالمكان   عنمعلومات   إفادتك  من المهم أن تتضمن

تحدد مناطق على خريطةة يمكن أن ، DrawMyCACommunity.org على موقع:عبر اإلنترنت  لجنةأداة ال استخدمتإذا  •

ا جماعتةكفيةه عةيش ت لتبين المكةان الةذيعبر اإلنترنت   أو خريطةة مطبوعةة بةك خريطتةك الخاصةة  أن تسةتخدم. يمكنةك أيضةً

 .جنةإلى الل ترسلهاو

 .بالتفصيل  جماعتك، فتيكد من وصف موقع  كتابيتعليق   قدمتأو  جنةللهير الخاصة بااأرا  الجمجتماعات  في أحد ا  تحدثتإذا  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drawmycacommunity.org/
https://drawmycacommunity.org/


 إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية من أجل  جماعتكوصف 

 

 إفادتك تقديم

 حيةث تهةدف إلةى –عليهةا جميعًةا  يجب أن تجيةبإفادتك. ال في  أن تذكرهما تريد  بشيناستخدم األسئلة التالية للمساعدة في طرح األفكار 

 .إفادتكمساعدتك في التفكير أكثر في الشكل الذي تريد أن تبدو عليه 

 

 ؟جماعتك ذي يهمال  هيالمشتركة؟ ما الذي يجمعكم؟ ما  م. ما هي اهتماماتكجماعتكأخبرنا عن 

 ؟جماعتك تعيش؟ أين جماعتك هيمن   •

 شباب؟ال  أوعائالت  ال كبار السن أو؟ هل هم جماعتكجز  من    يُشكلمن   •

 في مدينتك أو منطقتك؟ اوتجربته جماعتكتاريخ  هيما   •

 ؟قطنوا بهاالتي ي  أنواع المساكنهي ؟ ما  جماعتكما هي أنواع الوظائف التي يعمل بها النا  في  •

 ؟هيفي لغة أو عرق مشترك؟ إذا كان األمر كذلك، فما   جماعتكشترك تهل  •

 هي؟ ماف  ،في الدخول أو الظروف المالية المماثلة؟ إذا كان األمر كذلك  جماعتكتشارك تهل  •

 )الرعاية الصحية والوظائف والعدالة البيئية والتعليم وغير ذلك(؟  جماعتكما هي بعض القضايا واحتياجات السياسة التي تهم  •

 ؟سيكونماذا عن  أو احتجاج ، ف فعاليةجتمع لعقد اجتماع أو تس  جماعتكإذا كان   •

 

؟ تنضددم إلددى دائرتهددا االنتخابيددةأن ال تريددد  مجدداورةمندداطق  توجدددهل ؟  تنضم إلى دائرتها االنتخابيةتريد أن    مجاورةمناطق    توجدهل  

 ال؟  ذاو لما  ذالما

 

 الةذي ذاتةهوالحةي فقد ترغب في التفكير في مناطق أكبر مثةل المةدن داخةل منطقتةك  إلى لجنة الوالية ،  جماعتكإذا كنت تصف    نصيحة:

كبيةرة. إذا كنةت  دوائر االنتخابيةة. تقوم لجنة الوالية برسم خرائط للجمعية ومجلة  الشةيوو والكةونغر  ، وبالتةالي سةتكون الةتعيش فيه

والمقاطعةة والمنطقةة التعليميةة ، فقةد ترغةب فةي التركيةز علةى  المدينة حدودالمحليين الذين يقررون   حدودال  راسميإلى    جماعتكتصف  

 .منطقتك والمناطق األصغر

 

 التي تعيش في المناطق المجاورة؟  الجماعاتما هي  •

 ؟ينمتشابه  مك؟ ما الذي يجعلكجماعات تشبهأخرى   جماعات توجدهل  •

 ؟ينمختلف  مشي  مختلف؟ ما الذي يجعلك  أي وجديهل  •

 ؟تعيشوأين   الجماعاتالمجاورة؟ أي    الجماعاتأيًضا   تهمو  جماعتكتهم قضايا   توجدهل  •

 

 ؟جماعتكإخبارنا به عن  ترغب فيأي شيء آخر   وجديهل 

 بالنسبة لك؟  مهم جماعتكعتبر تُ لماذا   •

 واحدة؟ دائرة انتخابيةفي   جماعتكوحدة  ما أهمية الحفاظ على  •

 

 :جماعتكفيه   تعيش توضيح المكان الذي

ف أهميتهةا. ضةع فةي الخةاص بهةا تقةاطعال أذكةر)على الخريطة أو  ها؟ حدد مكانجماعتك التي تهمما هي بعض األماكن   • (. صةف

 .والمدار  ودور العبادة وأماكن العمل الرئيسية والمراكز التجارية الخاصة بالثقافة  مجتمعيةاعتبارك المراكز ال

 الوقت فيه بانتظام؟  تكجماعقضي تحدد المكان الذي أو   جماعتكمع تتجأين  •

 ؟جماعتكفيها  تعيشما هي الشوارع أو التقاطعات أو الطرق السريعة أو الميزات الجغرافية التي تحدد الحدود التي  •

 

 

 

 

 

 

 



 إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية من أجل  جماعتكوصف 

 كتابيةالاإلفادة أمثلة على 

! فيمةا يلةي بعةض الخةرائط تحسةينسةاعدوا فةي  حيةث هم مع اللجنةجماعات بشينلتبادل المعلومات   2011في عام   معن رأيهالنا   عبر  

 .دتهمإفا األمثلة على

 
 2011مايو   21 بتاريخ أحد سكان أوكالند إفادة أدلى بها

 

أوكالند وقةد كنةت  أحد سكان مدينة. أنا جماعتي بشينهذه الفرصة لإلدال  بإفادتي منحي مسا  الخير. أود أن أشكر اللجنة على 

 .عام  25ألكثر من شرق الخليج منذ فترة طويلة ومزود خدمة عامة في   مجتمعيناشط 

 

في وسط مدينة  أوكالندمدينة الحي الصيني في  أوكالند. يقعمدينة الحي الصيني في وحدة  أن تحافظ على أطلب أوالً من اللجنة

ن ين والكةورييالصةيني عةيشيحيةث  يدبةالتنوع الشةدالمنطقةة هةذه تتميةز  وويبسةتر تقريبًةا.  8يقع في وسط شارع  حيث  أوكالند  

غيةر  مجتمعيةةالعدد من المنظمات  كما توجدن وغيرهم من األمريكيين اآلسيويين ويعملون ويمتلكون شركات هناك. يوالفيتنامي

 .الربحية التي تقدم خدمات إلى الحي الصيني في أوكالند

 

األمةريكيين من  العديد  حيث يقتنها الشديد تتميز بالتنوعوالمدن المحيطة بها في أالميدا وبيركلي  ثانيًا ، أود أن أؤكد أن أوكالند

يعتمةدون حيةث مةن نقةص الخةدمات عبر المجموعات العرقيةة اآلسيويين والالتينيين واألفارقة. يعاني العديد من هؤال  السكان  

. تُظهر الخريطة المرفقة مستويات دخةل مجتمعيةلحكومية والمؤسسات العلى الخدمات االجتماعية الهامة التي تقدمها الوكاالت ا

حاجة السكان إلى صوت قوي علةى مسةتوى الواليةة والمسةتوى الفيةدرالي بشةين قضةايا الخةدمات   بينالفرد في هذه المنطقة وت

 .االجتماعية والوظائف واالقتصاد

 

مةن أالميةدا وبيركلةي وأوكالنةد  الةدوائر االنتخابيةة فةي تصنيفد من بناً  على هذه االحتياجات المشتركة ، أوصي اللجنة بالتيك

 .نصفلضمان تمثيل السكان المتنوعين في هذه المناطق بشكل عادل وم ةقتصاديالناحية اال

 

 
 2011مايو   23مستشار برنامج المزارع الصغيرة بجامعة كاليفورنيا في  إفادة

 

جامعةة كاليفورنيةا فةي مقاطعةة فريسةنو. كجةز  مةن برنةامج المةزارع  فةي امتةدادبرنامج المةزارع الصةغيرة لمستشار  ك  عملأ

بةين أنا وطاقمي مع مزارعين من جنوب شرق آسيا في مقاطعة فريسنو. إحدى المجموعةات التةي نعمةل معهةا  تعاونالصغيرة أ

لمزارعين جميةع جوانةب الزراعةة بمةا فةي ذلةك إدارة ا علم. نُ تعاونية األمريكيةالهمونغ جمعية  مزارعي جنوب شرق آسيا هي

 .قوانين العمل الفيدرالية وقوانين الواليةب االلتزاماآلفات واألعشاب الضارة وتنوع المحاصيل و

 

ديتميزون بةال حيث فيتناميينالياو والكمبوديين والالو والهمونغ والجنوب شرق آسيا في مقاطعة فريسنو من   ييتيلف مزارع  تفرُّ

ون فةي مةزارعهم. عيشيبين المزارعين في فريسنو بطريقتين على األقل. أوالً ، يمتلك معظم المزارعين في فريسنو أراضيهم و

جنةوب شةرق آسةيا  ي. ثانيًةا ، يةزرع مزارعةبها ونعيشيغالبية المزارعين في جنوب شرق آسيا يستيجرون أراضيهم وال   لكن

جنوب شرق آسيا في فريسةنو مثةل عشةب الليمةون والفاصةوليا   جماعاتتلبي احتياجات  لألسواق التي  بصفة عامة  الخضروات  

 .الصينية الطويلة. هذا يعني أن لديهم احتياجات زراعية وتسويقية مختلفة

 

جنوب شةارع أشةالن في غالبية المزارع تقع  لكنجنوب شرق آسيا األرض في جميع أنحا  مقاطعة فريسنو.   يعيستيجر مزار

خارج مدينة فريسةنو ، يقةدر مسةاعدي  بشكل عاموغرب األكاديمية. على الرغم من أن المزارع المستيجرة تقع   اسلممدينة    في

عدد كبير من عةائالت الهمونةغ  تعيشون في حي داخل مدينة فريسنو حيث عيشي٪ من مزارعي جنوب شرق آسيا    40  نحوأن  

الغةرب حتةى بلمونةت ثةم فيرسةت سةتريت  فةي 41الطريةق السةريع و لعامة للحي من جهة الشماللحدود ااتمثل شيلدز الو.  الو

 الشرق.تمبران  في الجنوب و فيجنسن  وجنوب بلمونت 


