أداة مجتمع كاليفورنيا الخاص بي
كل عشر سنوات ،بعد التعداد السكاني في الواليات المتحدة ،يجب على كاليفورنيا إعادة رسم حدود دوائر الكونجرس
ومجلس شيوخ الوالية ومجلس نواب الوالية ومجلس والية كاليفورنيا للمعادلة لتعكس بيانات السكان الجديدة .إن قانون
 )2008( Voters FIRSTمنح هذه السلطة لسكان كاليفورنيا مع إنشاء لجنة إعادة تقسيم الدوائر بمشاركة
المواطنين )( (California Citizens Redistricting Commissionاللجنة) .إن اللجنة ملتزمة برسم دوائر
عادلة تعكس المصالح الفضلى للسكان وليس مصالح السياسيين من شاغلي المناصب حاليًا.
لكن لكي نتمكن من فعل ذلك ،نحتاج إلى مدخالتك .بواسطة هذه الوثيقة تستطيع التأكد من أن اللجنة تعرف عن مجتمعك
من خالل إخبار اللجنة ما هو المهم بالنسبة لك ،ورسم خريطة لمجتمعك ،وتقديم مدخالت مجتمعك مباشر ًة إلى اللجنة.
ضا تقديم نسخة إلكترونية من هذه الوثيقة الورقية على  .DrawMyCACommunity.orgجميع من يعيش في
يمكنك أي ً
والية كاليفورنيا مدعو للمشاركة .لقد تم دفع ثمن الطوابع من قبل اللجنة لزيادة المشاركة .نتطلع إلى تلقي رد منك.
شارك في  3خطوات سهلة
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مثال رقم 1
أنا أعيش في منطقة مميزة من  Farmers Branchتدعى  .Oak Knoll Valleyيقع الحي بين الطريق السريع رقم
 9على الجانب الغربي ونهر  Sunnysideعلى الجانب الشرقي .إنها بالدرجة االولى منطقة سكنية بها بعض المناطق
المخصصة لالستخدام التجاري والمختلط ،خاصة على طول النهر .اللغات المتحدث بها في  Oak Knoll Valleyهي
اإلنجليزية واإلسبانية بشكل رئيسي ويتحدث بعض المقيمين الفيتنامية والماندرين .عبر النهر من Oak Knoll Valley
يقع مجتمع  ،River Glenوالذي يشبه مجتمعنا من حيث إنه منطقة سكنية بالدرجة األولى .إننا في نفس المنطقة
التعليمية ،والمدرسة الثانوية التي يرتادها طالب  Oak Knollتقع في  .River Glenولهذا سيكون منطقيًا أن نضم إلى
نفس الدائرة التشريعية أو دائرة الكونجرس ذاتها.
مثال رقم 2
أنا أعيش في مدينة  ،Bearوهي منطقة صناعية وتجارية بجوار الطريق السريع رقم  9والطريق السريع بين الخمس
الواليات .يمتد مجتمعنا من شارع  Mapleإلى شارع  Oakومن  Green Driveوطريق  .Forkيعيش معظم
المقيمين في عمارات سكنية متعددة األسر ،والعديد منهم حديثو العهد بالمنطقة .لدى مدينة  Bearمنطقتها التعليمية الخاصة
بها ومعظم المقيمين يتحدثون اإلنجليزية .يجب أن ال يضم مجتمعنا إلى مدينة ريفر التي تقع على الجانب اآلخر للطريق
كثيرا عن احتياجاتنا.
السريع بين الخمس الواليات .تتألف مدينة ريفر من منازل ذات أسرة واحدة وتختلف احتياجاتهم ً
يجب أن تزودنا الخرائط بمعلومات كافية  -الشوارع أو الطرق السريعة أو المعالم الطبيعية والتي تمثل حدود المجتمع -
حتى نتمكن من معرفة أين يوجد موقع مجتمعك ذو األهمية بالنسبة لك .إنهم ال يحتاجون إلى أي تفاصيل تتجاوز ذلك.

