کمیسیون بازتوزیع شهروندان کالیفرنیا در سال 2020

جلسات ارائه نظرات جوامع همسود ()COI
نظر شما برای موفقیت کمیسیون حیاتی است .ما برای احترام به مرزهای جوامع شما در طی فرآیند بازتوزیع به اطالعات جوامع
همسود شما نیاز داریم .در یکی از جلسات ارائه نظرات آینده  COIبه ما بپیوندید .برای کسب اطالعات مربوط به رویداد ،به
وبسایت ما مراجعه کنید:
https://www.wedrawthelinesca.org/meetings

https://www.facebook.com/events/1726501564404948/

درخواستهای دسترسی و زبان:
• برگزاری جلسات به یک زبان تعیین شده با حضور مترجم همزمان به آن زبانها انجام خواهد شد .ترجمه به زبانهای
دیگر باید درخواست شود.
• درخواست ترجمه همزمان دادههای عمومی باید پنج روز کاری قبل از جلسه و از طریق ایمیل به آدرس زیر ارسال شود:
 interpreter.request@crc.ca.govاز طریق فرم ثبت نام ما ارائه شود یا میتوانید با دفاتر ما به شماره (916)323-
 0323تماس بگیرید.
• درخواست امکانات یا اصالحات مربوط به ناتوانی باید حداقل پنج روز کاری قبل از جلسه ارائه گردد و از طریق ایمیل به
آدرس زیر ارسال شود votersfirstact@crc.ca.gov :یا اینکه میتوانید با دفاتر ما به شماره  (916) 323-0323تماس
بگیرید.

جلسات ارائه نظرات جوامع همسود ()COI

منطقه

کانتیها

A

دل نورته ) ،(Del Norteهومبولت کانتی ) ،(Humboldtمندوسینو ) ،(Mendocinoلیک
) ،(Lakeناپا ) ،(Napaسونوما ) ،(Sonomaترینیتی ()Trinity

B

بیوت ) ،(Butteکولوزا ) ،(Colusaگلن ) ،(Glennالسن ) ،(Lassenمدوک )،(Modoc
پلوما ) ،(Plumasشستا ) ،(Shastaسیسکیو ) ،(Siskiyouتهاما ()Tehama

C

آالمدا ) ،(Alamedaکانترا کوستا ) ،(Contra Costaمارین ) ،(Marinسانفرانسیسکو
) ،(San Franciscoسن ماتئو ) ،(San Mateoسانتاکالرا ) ،(Santa Claraسوالنو
()Solano

D

ال دورادو ) ،(El Doradoنوادا ) ،(Nevadaپالسر ) ،(Placerساکرامنتو )،(Sacramento
سیرا ) ،(Sierraساتر ) ،(Sutterیولو ) ،(Yoloیوبا ()Yuba

E

مونتری ) ،(Montereyسان بنیتو ) ،(San Benitoسان لوئیس ) ،(San Luisاوبیسپو
) ،(Obispoسانتا باربارا ) ،(Santa Barbaraسانتا کروز ) ،(Santa Cruzونتورا
()Ventura

F

فرزنو ) ،(Fresnoکرن ) ،(Kernکینگز ) ،(Kingsمادرا ) ،(Maderaمرسید )،(Merced
سن ژواکین ) ،(San Joaquinستانیسالس ) ،(Stanislausتوالر ()Tulare

G

آلپاین ) ،(Alpineآمادور ) ،(Amadorکاالوراس ) ،(Calaverasاینیو ) ،(Inyoماریپوسا
) ،(Mariposaمونو ) ،(Monoتوولومنه ()Tuolumne

H

لس آنجلس ()Los Angeles

I

ریور ساید ) ،(Riversideسن برناردینو ()San Bernardino

J

اورنج ()Orange

K

ایمپلایر ) ،(Imperialسن دیگو ()San Diego

جزئیات جلسه:
• در کل  3دقیقه وقت خواهید داشت تا نظرات  COIخود را تأمین کنید.
• اظهار نظر عمومی مردم در پایان جلسه انجام خواهد شد.
• برای ارائه نظرات عمومی با شماره  (877) 853-5247تماس بگیرید .کد تماس را میتوانید در روز رویداد از طریق پخش زنده
ما دریافت کنید http://videossc.com/CRC/ :یا از طریق شماره تلفن  )916( 323-0323با دفتر ما تماس بگیرید.
• ثبتنام برای رزرو یک بازه زمانی توصیه میشود اما برای مشارکت الزامی نیست.
• اگر ترجیح میدهید اطالعات شخصی خود را برای ثبتنام ارائه نکنید ،میتوانید در روز رویداد تماس بگیرید تا در صف صحبت
قرار بگیرید.
• در وقت خود صرفهجویی کنید و نظرات  COIخود را به صورت آنالین ارسال کنید:
https://DrawMyCACommunity.org/

https://www.WeDrawTheLinesCA.org/

