
 Sacramentoعملیة إعادة تقسیم مقاطعة 
 

كل عشر سنوات، تستخدم الحكومات المحلیة بیانات اإلحصاء السكاني الجدیدة إلعادة ترسیم حدود دوائرھا لتعكس مدى 
من  )2019(عام  849القانون المعروض على مجلس الشیوخ  مشروعالتغیّر في المجموعات السكانیة المحلیة. ویتطلب 

المدن والمقاطعات أن تتشارك مع المجتمعات المحلي في عملیة إعادة التقسیم من خالل عقد جلسات استماع عامة و/أو ورش 
 عمل وتوعیة الجمھور، ویشمل ذلك المجتمعات غیر الناطقة باللغة اإلنجلیزیة. 

 
  ما ھي إعادة التقسیم؟

، وذلك للتصبح جمیع الدوائر متساویة 1965ل عشر سنوات، یجب إعادة ترسیم الدوائر وفقًا لقانون حقوق التصویت لعام ك
في تعداد السكان إلى حد كبیر. وتسمى ھذه العملیة إعادة التقسیم، وھي مھمة لضمان أن یمثل كل عضو في المجلس نفس 

 العدد من الناخبین. 
 

یتحمل مجلس المشرفین مسؤولیة ترسیم الدوائر اإلشرافیة. وتُجرى إعادة التقسیم باستخدام ، Sacramentoفي مقاطعة 
تقریبًا. ولكن نظًرا لظروف  2021آذار/مارس  31بیانات إحصاء سكان الوالیات المتحدة، والتي كان من المقرر نشرھا في 

، یجب Sacramento. وبالنسبة لمقاطعة 2021، فمن المتوقع أن یتأجل نشر البیانات حتى أیلول/سبتمبر COVIDجائحة 
 . 2021كانون األول/دیسمبر  15أن تكتمل عملیة إعادة التقسیم بحلول 

 
  ما أھمیة إعادة التقسیم بالنسبة لي؟

تحدد إعادة التقسیم األحیاء والمجتمعات المحلیة التي تُجَمع معًا في دائرة بغرض انتخاب عضو للمجلس. ویسعى مجلس 
للحصول على آراء بشأن اختیار الخریطة التالیة لدوائرنا اإلشرافیة. وتتاح لك الفرصة لتعرض على مجلس المشرفین 

 المشرفین بشأن ترسیم حدود الدوائر لتمثیل مجتمعك المحلي على أفضل وجھ. 
 

  كیف تبدو الدوائر اإلشرافیة الحالیة؟
االطالع على خرائط كل دائرة على حدة من . یمكنك الدوائر اإلشرافیة الحالیة في المقاطعة ھنایمكنك االطالع على خریطة 

 . ھنا
 

 طبقھا مجلس المشرفین عند ترسیم حدود الدوائر؟ ما ھي المعاییر التي سی
 إلى الحد الممكن عملیًا، سیتم اعتماد حدود الدوائر باستخدام المعاییر التالیة: 

 ) یجب أن تكون الدوائر متالمسة جغرافیًا (یجب أن یكون لكل دائرة إشرافیة حدود مشتركة مع الدائرة التالیة) 1(
 ) یجب احترام الحدود الجغرافیة لألحیاء أو المجتمعات المحلیة على نحو یقلل من انقسامھا 2(
 ) یجب احترام الحدود الجغرافیة للمدن على نحو یقلل من انقسامھا 3(
) یجب االلتزام بحدود واضحة تتبع حواجز طبیعیة أو اصطناعیة (األنھار والشوارع والطرق السریعة وخطوط السكك 4(
 لحدیدیة وما إلى ذلك) ا
) تُرَسم الحدود مع االلتزام باالكتناز الجغرافي. باإلضافة إلى ذلك، ال یجوز ترسیم الحدود بغرض التحیز لحزب سیاسي أو 5(

 التحامل علیھ. 
 

 كیف سیبلغ مجلس المشرفین الجمھور بشأن إعادة التقسیم؟ 
وستوفر المعلومات من خالل صفحة الویب ھذه، وعبر وسائل ، Sacramentoتشجع المقاطعة على مشاركة سكان مقاطعة 

التواصل االجتماعي، وعبر قائمة توزیع البرید اإللكتروني بشأن معلومات إعادة التقسیم، وعبر وسائل اإلعالم المحلیة، 
دة الخرائط، والمنظمات المجتمعیة والشركاء. ستتضمن المعلومات ورش العمل للجمھور، وجلسات االستماع العامة، ومسو

 وكیفیة ترسیم حدود منطقتك، والمزید.
 

 كیف یمكنني المشاركة؟ 
سیعقد مجلس المشرفین جلسات استماع لتلقي آراء الجمھور بشأن مواضع ترسیم حدود الدائرة. یمكن للسكان أیًضا إرسال 

تعلیقات عامة، بما في ذلك مسودات الخرائط المقترحة، عن طریق البرید اإللكتروني 
redistricting@saccounty.net.  

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201920200AB849
https://www.saccounty.net/Government/Documents/BOS_Districts.pdf
https://www.saccounty.net/Government/Documents/BOS_Districts.pdf
https://www.saccounty.net/Government/Pages/CountyInformationandMaps.aspx
https://www.saccounty.net/Government/Pages/CountyInformationandMaps.aspx
https://www.saccounty.net/Government/Pages/CountyInformationandMaps.aspx
mailto:redistricting@saccounty.net


 
 أین یمكنني العثور على المزید من المعلومات؟ 

  t/Redistrictingwww.SacCounty.neتدیر المقاطعة موقعًا إلكترونیًا بشأن عملیة إعادة تقسیمھا ھنا: 
 

http://www.saccounty.net/Redistricting

