ترسیم جامعهی من در کالیفرنیا
هر  10سال یک بار بعد از انجام سرشماری در آمریکا ،ایالت کالیفرنیا برای ارائه داده های جدید جمعیتی باید مرزهای
جدید حوزههای انتخابیه کنگره ،مجلس سنا ،مجمع ایالتی و شورای برابری را تعیین کند .بر اساس قانون The Voters
) ،FIRST Act (2008مردم کالیفرنیا کمیسیون حوزهبندی مجدد شهروندان کالیفرنیا را تشکیل می دهند (California
) .Citizens Redistricting Commissionاین کمیسیون موظف است بر اساس منافع مردم و نه بر اساس منافع
سیاستمداران ،حوزههای انتخابیه را به طور عادالنه مشخص کند.
بدین منظور به اطالعات شما نیازمندیم! از طریق این سند ،با توصیف مواردی که برای شما اهمیت دارند ،ترسیم نقشه
جامعه خود و ارائهی پیشنهادات جامعه خود به کمیسیون ،مطمئن باشید کمیسیون از وجود جامعهی شما مطلع خواهد
شد .همچنین می توانید نسخه الکترونیکی این سند کاغذی را به سایت  DrawMyCACommunity.orgارسال
کنید .از تمام ساکنین کالیفرنیا برای مشارکت در این امر دعوت میشود .برای افزایش مشارکت ،هزینه پست به عهده
کمیسیون میباشد .مشتاقانه منتظر پاسخ شما هستیم!
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مثال 1#
من در یک منطقه بی نظیر در شهر فارمرز برنچ ( )Farmers Branchبه اسم دره اوک نول ( Oak Knoll
 )Valleyزندگی می کنم .این محله از سمت غرب به بزرگراه  9و از سمت شرق به رودخانه سانی ساید محدود می
شود .این جا یک منطقه مسکونی است که در آن ،خصوصا در امتداد رودخانه ،چند محله تجاری و چند منظوره وجود
دارد .زبان اصلی مردم دره اوک نول انگلیسی و اسپانیایی است و برخی ساکنین با زبان ویتنامی و چینی ماندرین
صحبت می کنند .در آن سوی رودخانه از دره اوک نول ،جامعهی ریور گلن ( )River Glenواقع شده است که همانند
جامعه ما مسکونی است .هر دو جامعه در یک حوزه تحصیلی قرار دارند و دانش آموزان اوک نول به دبیرستانی که در
ریور گلن قرار دارد میروند .بنابراین ما باید در یک حوزه انتخابیه کنگره قرار گیریم.
مثال 2#
من در بیرسیتی ( )Bear Cityکه یک منطقه تجاری و صنعتی در نزدیکی بزرگراه  9و آزادراه بینایالتی  5است،
زندگی می کنم .از خیابان مپل تا خیابان اوک و از گرین درایو تا جاده فورک ،محدوده جامعه ما را تشکیل می دهد .اکثر
ساکنین این منطقه در مجتمع های ‐ آپارتمانی زندگی میکنند ،و بسیاری از آنها به تازگی وارد این منطقه شدند.
بیر سیتی حوزه تحصیلی مختص به خود را دارد و اکثر ساکنین به زبان انگلیسی صحبت می کنند .جامعه ما نباید با
ریور سیتی که در آن طرف آزاد راه بینایالتی  5واقع شده ،جزء یک حوزه انتخابیه باشند .ساکنین ریور سیتی در
ویلهای شخصی زندگی می کنند و نیازهایشان با ما متفاوت است.
نقشه ها باید اطلعات کافی در اختیار ما قرار دهند – خیابان ها ،بزرگراهها ،یا ویژگی های طبیعی که مرزهای یک
جامعه را نشان می دهند -تا ما بتوانیم محل قرار گرفتن جامعه شما را دقیقا شناسایی کنیم .ارائه جزئیات بیشتر الزم
نیست.

