
 Sacramentoبندی مجدد شھرستان فرایند حوزه
 

کنند کھ نمایانگر ھا استفاده میھای جدید سرشماری برای ترسیم دوباره مرزھای حوزهھای محلی از دادهھر ده سال، دولت
طریق برگزاری کند تا ازھا را ملزم میشھرستانشھرھا و  مجلس 849 )2019( الیحھ نحوه تغییر جمعیت محلی است.

زبان، جوامع را رانگلیسیجوامع غی رایجملھ ب، ازرسانی عمومیاطالععمومی و  ھایجلسات استماع عمومی و/یا کارگاه
 بندی مجدد دخیل کنند.در فرایند حوزه

 
 بندی مجدد چیست؟حوزه

بار مجدداً ترسیم شوند تا اساساً ھای انتخاباتی باید ھر ده سال یک، مرزھای حوزه»1965قانون حق رأی سال «مطابق با  
شود، برای اطمینان از این بندی مجدد نامیده میوزهھای انتخاباتی برابر باشد. اھمیت این فرایند، کھ حجمعیت ھمھ حوزه

 دھندگان باشد.است کھ ھر عضو ھیئت، نماینده تعداد تقریباً یکسانی از رأی
 

بندی مسئول نظارت بر ترسیم مرزھای حوزه انتخاباتی است. حوزه» ھیئت ناظران«، Sacramentoدر شھرستان  
مارس  31شود کھ طبق برنامھ قبلی قرار بود حدوداً در ت متحده انجام میھای سرشماری ایاالمجدد با استفاده از داده

بھ تعویق  2021ھا تا سپتامبر رود کھ انتشار این داده، انتظار میCOVIDدلیل منتشر شود. با وجود این، بھ 2021
 انجام شود. 2021دسامبر  15باید تا  Sacramentoبندی مجدد شھرستان بیفتد. فرایند حوزه

 
 بندی مجدد برای من مھم است؟چرا حوزه 
در کنار ھم در یک حوزه قرار  ،منظور انتخاب عضو ھیئتھا و جوامع بھکند کدام محلھبندی مجدد مشخص میحوزه 

ھای نظارتی ما، نظرات عموم مردم را جویا ھای انتخاباتی برای حوزهدر انتخاب نقشھ بعدی حوزه ناظرانگیرند. ھیئت می
در میان بگذارید و بگویید از نظر شما مرزھای حوزه » ھیئت نظارت«خواھد شد. این فرصت را دارید کھ نظراتتان را با 

 عھ شما باشد.انتخاباتی چگونھ باید ترسیم شوند تا بھ بھترین شکل نماینده جام
 

 ھای نظارتی فعلی چگونھ است؟شکل حوزه 
ھای جداگانھ را در اینجا ھای حوزهنقشھتوانید بیابید. می توانید در اینجاھای نظارتی فعلی شھرستان را میحوزهای از نقشھ 

 .مشاھده کنید
 

 کند؟ھا استفاده میما از چھ ضوابطی برای ترسیم خطوط حوزه ناظران ئتیھ 
 شوند:ھا با استفاده از ضوابط زیر تصویب میتا حد ممکن، خطوط حوزه 
 ھا از نظر جغرافیایی (ھر حوزه نظارتی باید مرز مشترکی با حوزه بعدی داشتھ باشد)) مجاورت حوزه1( 
ای کھ تقسیمات آن محلھ یا جامعھ بھ حداقل گونھ) یکپارچگی جغرافیایی محالت یا جوامع محلی باید رعایت شود، بھ2( 

 برسد
 ای کھ تقسیمات آن شھر بھ حداقل برسدنھگو) یکپارچگی جغرافیایی شھر باید رعایت شود، بھ3( 
) مرزھای قابل شناسایی آسانی استفاده شوند کھ برگرفتھ از عوارض طبیعی یا مصنوعی (رودخانھ، خیابان، بزرگراه، 4( 

 خطوط ریلی و غیره) ھستند
فع یک حزب سیاسی یا عالوه، مرزھای حوزه نباید بھ ن) خطوط باید برای کمک بھ تراکم جغرافیایی ترسیم شوند. بھ5( 

 منظور تبعیض علیھ یک حزب سیاسی ترسیم شوند.بھ
 

 رساند؟بندی مجدد را بھ اطالع عموم میچگونھ حوزه ھیئت ناظران  
ھای طریق این صفحھ وب، رسانھھند مشارکت کنند و اطالعات را ازخوااز ساکنان می Sacramentoمقامات شھرستان  

ارائھ محور جامعھھا و شرکای ھای محلی و سازمان، رسانھ»بندی مجددحوزه«اجتماعی، فھرست انتشار ایمیل اطالعات 
نویس، نحوه ترسیم خطوط مرزی ھای پیشھای عمومی، جلسات استماع عمومی، نقشھخواھند داد. اطالعات شامل کارگاه

 ردی از این دست است.برای حوزه شما و موا
 

 توانم مشارکت کنم؟چگونھ می

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/Pages/CountyInformationandMaps.aspx
https://www.saccounty.net/Government/Pages/CountyInformationandMaps.aspx


ان مورد محل ترسیم خطوط حوزه جویا شود. ساکنتا نظرات عمومی را در جلسات استماع برگزار خواھد کردھیئت ناظران 
طریق ایمیل بھ نویس پیشنھادی را ازھای پیشقشھشامل ن توانند نظرات عمومیھمچنین می

redistricting@saccounty.net .ارسال کنند 
 

 توانم اطالعات بیشتری کسب کنم؟کجا می از
بندی مجدد عبارت است از: نشانی صفحھ وب شھرستان درباره فرایند حوزه 

tingwww.SacCounty.net/Redistric 
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