
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؟بندی مجدد چیستحوزه
هیئت «مرزهای حوزە های انتخابایت است. ترس�م حوزەبندی مجدد به معنای باز حوزە

�شماری «های بار با استفادە از دادەسال �ک 10هر با�د » Sacramentoنظارت شهرستان 
ات بهباز » متحدەا�االت  وجودآمدە در جمع�ت را �شان بدهد. با این کار ترس�م شود تا تغی�ی

ن �  ها �کسان است. ش��م که تعداد سا�نان همه حوزەمطمنئ
 

 ؟بندی مجدد مھم استچرا حوزه
 انجام �توز�ــــع عادالنه کر�بندی مجدد براساس ا�دە حوزە

گ
. شود های نمایند�

های دولیت نامزد و نحوە ترس�م خطوط مرزی حوزە روی اینکه چه ک� برای �ست
، حوزەشود تأث�ی �انتخاب � ن ن �گذارد. همچننی کند که کدام بندی مجدد تعینی

ند. در �ک گروە قرار �» هیئت«ها و جوامع برای انتخاب عضو محله  گ�ی

 
 ؟چرا باید مشارکت کنم

بندی مجدد به اعضای جامعه مشارکت در فرایند حوزە
ند به کدام جوامع این فرصت را � دهد که تصم�م بگ�ی

صالح�ت و قدرت بدهند و چه ک� انتخاب شود. 
بار ترس�م سال �ک 10که مرزهای حوزە هر آنجایی از 

ات بلند این فرایند � شود،�  مدیت بر تواند تأث�ی
گ

نمایند�
 جامعه داشته باشد. 

 

 ؟توانم مشارکت کنمچگونھ می

بندی مجدد حوزە«مورد برای کسب اطالعات ب�ش�ت در 
سا�ت ما مراجعه به وب» Sacramentoدر شهرستان 

  www.SacCounty.net/Redistrictingکن�د: 

بندی مورد حوزەدر�افت هشدارهای ا�م�ل در برای 
 نام کن�دثبت» شهرستان«سا�ت مجدد در وب

 به های آموز�ش عمو� و جلسهدر کارگاە
گ

های رس�د�
کت کن�د و در�ارە جامعه حوزە موض�ع بندی مجدد �ش

 خود نظر ده�د
برداری را�گان و مبتین بر وب با استفادە از ابزار نقشه

، نقشهصشهرستان �ا به ای از حوزە خود ترس�م ورت دسیت
 بفرست�د» هیئت نظارت«کن�د و آن را برای 

سؤاالت �ا نظرات خود را به �شاین 
Redistricting@saccounty.net   ارسال کن�د �ا با

�د916( 874-5411شمارە   ) تماس بگ�ی

 SACRAMENTOشهرستان 
 101بندی مجدد حوزە
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