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 2020کمیسیون بازتوزیع شهروندان کالیفرنیا در سال 

 ( COIجلسات ارائه نظرات جوامع همسود )
نظر شما برای موفقیت کمیسیون حیاتی است. ما برای احترام به مرزهای جوامع شما در طی فرآیند بازتوزیع به اطالعات جوامع 

به ما بپیوندید. برای کسب اطالعات مربوط به رویداد، به  COIهمسود شما نیاز داریم. در یکی از جلسات ارائه نظرات آینده 

 سایت ما مراجعه کنید:وب

//www.wedrawthelinesca.org/meetingshttps: 

 های دسترسی و زبان:درخواست

های  ها انجام خواهد شد. ترجمه به زبانهمزمان به آن زبان برگزاری جلسات به یک زبان تعیین شده با حضور مترجم  •

 دیگر باید درخواست شود. 

  های عمومی باید پنج روز کاری قبل از جلسه و از طریق ایمیل به آدرس زیر ارسال شود:درخواست ترجمه همزمان داده •

interpreter.request@crc.ca.gov 323(916)-توانید با دفاتر ما به شماره از طریق فرم ثبت نام ما ارائه شود یا می

 .تماس بگیرید 0323

درخواست امکانات یا اصالحات مربوط به ناتوانی باید حداقل پنج روز کاری قبل از جلسه ارائه گردد و از طریق ایمیل به   •

تماس   323 (916)-0323توانید با دفاتر ما به شماره  نکه مییا ای votersfirstact@crc.ca.gov آدرس زیر ارسال شود: 

 بگیرید.
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 ( COIجلسات ارائه نظرات جوامع همسود ) 

 جزئیات جلسه: 

 خود را تأمین کنید.  COIدقیقه وقت خواهید داشت تا نظرات  3در کل  •

 اظهار نظر عمومی مردم در پایان جلسه انجام خواهد شد.  •

توانید در روز رویداد از طریق پخش زنده  کد تماس را می  تماس بگیرید. 5247-853 (877)برای ارائه نظرات عمومی با شماره  •

 ( با دفتر ما تماس بگیرید. 916) 323-0323یا از طریق شماره تلفن  /http://videossc.com/CRC ما دریافت کنید:

 ود اما برای مشارکت الزامی نیست. شنام برای رزرو یک بازه زمانی توصیه می ثبت •

توانید در روز رویداد تماس بگیرید تا در صف صحبت  نام ارائه نکنید، میدهید اطالعات شخصی خود را برای ثبت اگر ترجیح می •

 قرار بگیرید.

 خود را به صورت آنالین ارسال کنید: COIجویی کنید و نظرات در وقت خود صرفه  •

https://DrawMyCACommunity.org/ 

 هاکانتی منطقه 

A  دل نورته(Del Norte) هومبولت کانتی ،(Humboldt) مندوسینو ،(Mendocino)  لیک ،
(Lake) ناپا ،(Napa) سونوما ،(Sonoma)( ترینیتی ،Trinity ) 

B  بیوت(Butte) کولوزا ،(Colusa) گلن ،(Glenn) السن ،(Lassen) مدوک ،(Modoc)  ،
  (Tehama، تهاما )(Siskiyou)، سیسکیو (Shasta)، شستا (Plumas)پلوما 

C 
فرانسیسکو  ، سان (Marin)، مارین (Contra Costa)، کانترا کوستا (Alameda)آالمدا 

(San Francisco) سن ماتئو ،(San Mateo) سانتاکالرا ،(Santa Clara)  سوالنو ،
(Solano) 

D  ال دورادو(El Dorado) نوادا ،(Nevada) پالسر ،(Placer) ساکرامنتو ،(Sacramento)  ،
  ( Yuba، یوبا )(Yolo)، یولو (Sutter)، ساتر (Sierra)سیرا 

E 
، اوبیسپو  (San Luis)، سان لوئیس (San Benito)، سان بنیتو (Monterey)مونتری 

(Obispo) سانتا باربارا ،(Santa Barbara) سانتا کروز ،(Santa Cruz)  ونتورا ،
(Ventura ) 

F  فرزنو(Fresno) کرن ،(Kern) کینگز ،(Kings) مادرا ،(Madera)مرسید ، (Merced)  ،
 (Tulare، توالر )(Stanislaus)، ستانیسالس (San Joaquin)سن ژواکین 

G  آلپاین(Alpine) آمادور ،(Amador) کاالوراس ،(Calaveras) اینیو ،(Inyo)  ماریپوسا ،
(Mariposa) مونو ،(Mono)( توولومنه ،Tuolumne ) 

H  ( لس آنجلسLos Angeles ) 

I  ریور ساید(Riverside)( سن برناردینو ،San Bernardino ) 

J ( اورنجOrange) 

K  ایمپلایر(Imperial)( سن دیگو ،San Diego ) 
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