ﺳواﻻت ﻣﺗداول ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑﺎزﺗوزﯾﻊ ﺷﮭروﻧدان در ﺳﺎل 2020

 .1ﭼرا ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺑﺎزﺗوزﯾﻊ اھﻣﯾت ﺑدھم؟
ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن اﺧﺗﯾﺎراﺗﯽ ﮐﮫ ﻣردم ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ دارﻧد ،اﺧﺗﯾﺎر اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺧود ﺑرای اﻧﺟﺎم اﻣور دوﻟت ﺧود اﺳت.
ﻧﺣوه ﺗﻌﯾﯾن ﻣرزﺑﻧدی ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﯾن ﺗواﻧﻣﻧدﺳﺎزی و ﺑﮫ ﺣداﮐﺛر رﺳﺎﻧدن ﺻدای رایدھﻧدﮔﺎن ﯾﺎ ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﺎﻧدن و
ﺧﺎﻣوش ﮐردن اﯾن ﺻداھﺎ ﺗﻔﺎوت اﯾﺟﺎد ﮐﻧد .ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل ﺑﺎزﺗوزﯾﻊ ﺷﮭروﻧدان ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ )»ﮐﻣﯾﺳﯾون«( ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﺗرﺳﯾم
ﻣﻧﺎطﻖ ﻋﺎدﻻﻧﮫای اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣردم را ﻣﻧﻌﮑس ﮐﻧد ،ﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ﻓﻌﻠﯽ.
اظﮭﺎر ﻧظر در ﻣورد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧود ﺿروری اﺳت ﺗﺎ از ﺗرﺳﯾم ﺧطوط ﻣﻧطﻘﮫای ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻔظ ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن و
ﮔروهﺑﻧدی آنھﺎ ﺑﺎ ﺟواﻣﻊ ﻣﺟﺎور دارای ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺎﺑﮫ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود .ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم
اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾریھﺎ از ﺟﻣﻠﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت و ﺗﺎﻣﯾن ﺑودﺟﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻓرزﻧدﺗﺎن ﯾﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﻧرخ ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺷﻣﺎ ،ﺻدای
ﺷﻣﺎ ﺗوﺳط رھﺑران ﻣﻧﺗﺧب ﺷﻣﺎ ﺷﻧﯾده ﻣﯽﺷود.
دادهھﺎی ﺷﻣﺎ در ﺷﮑلﮔﯾری ﻣرزھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟدﯾد ﺑﺳﯾﺎر ارزﺷﻣﻧد اﺳت.
 .2ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧم ﻣﺷﺎرﮐت ﮐﻧم؟
روشھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑرای اراﺋﮫ داده ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾون وﺟود دارد.
در طول ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ ﻋﻣوﻣﯽ:
ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺟﻠﺳﺎﺗﯽ را ﺑرﮔزار ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد دادهھﺎ را ﺑﮫ ﺻورت ﺗﻠﻔﻧﯽ در طول ﺟﻠﺳﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻورت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻗﺑل
از ﺟﻠﺳﮫ اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد .ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺑﺧش ﺟﻠﺳﺎت در وﺑﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد در ﻣورد ﺟﻠﺳﺎت ﻋﻣوﻣﯽ اراﺋﮫ داده آﯾﻧده اطﻼﻋﺎت
ﺑﯾﺷﺗری ﮐﺳب ﮐﻧﯾد.
ﺑﮫ ﺻورت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ:
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧﯾد دادهھﺎی ﺧود را از طرﯾﻖ وﺑﺳﺎﯾت و ﺑﺎ ارﺳﺎل اﯾﻣﯾل ﺑﮫ VotersFirstAct@crc.ca.gov:ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗرﺳﯾم
ﻧﻘﺷﮫ ﺧود ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزار »ﺗرﺳﯾم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣن« و ارﺳﺎل آن ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ آدرس زﯾر ،داده ﺧود را وارد
ﮐﻧﯾدDrawMyCACommunity.org. :
ﺑﮫ ﺻورت ﺗﻠﻔﻧﯽ:
)323-0323 (916
ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ:
ﻣﯽﺗواﻧﯾد دادهھﺎی ﺧود را ﺑﮫ آدرس زﯾر ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد:
ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑﺎزﺗوزﯾﻊ ﺷﮭروﻧدان ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ )(California Citizens Redistricting Commission
721 Capitol Mall, Suite 260
Sacramento, CA 95814
از طرﯾﻖ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ ):(CBO
CBOھﺎی زﯾﺎدی وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟواﻣﻊ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ دادهھﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾون اراﺋﮫ ﻣﯽدھﻧد.

 .3ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧود را ﭼﮕوﻧﮫ ﺗوﺻﯾف ﮐﻧم؟
ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑﺎﯾد ﭼﮭﺎر ﻧﮑﺗﮫ اﺳﺎﺳﯽ را از ﺳوی ﺷﻣﺎ درﺑﺎره ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻣﺎ ﺑداﻧد:
• ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدی ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و/ﯾﺎ ﻓرھﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ھم ﭘﯾوﻧد ﻣﯽدھد.
• ﻋﻠت اﯾن ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای داﺷﺗن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﺻورت ﻋﺎدﻻﻧﮫ و ﻣوﺛر در ﮐﻧﺎر ﯾﮑدﯾﮕر ﻗرار داده ﺷود.
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•
•

ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻣﺎ در آن واﻗﻊ ﺷده اﺳت.
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھد ﺑﺎ ﮐدام ﻣﻧﺎطﻖ ﻧزدﯾﮏ ﮔروهﺑﻧدی ﺷود ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر ﻧدارد؟

ﺑرای ﺗرﺳﯾم ﻧﻘﺷﮫ و ﺗوﺻﯾف ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧود ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ اﯾن آدرس از اﺑزار »ﺗرﺳﯾم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣن« اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد:
DrawMyCACommunity.org.
 .4ﺟﺎﻣﻌﮫ دارای ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرک ﭼﯾﺳت؟
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ دارای ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرک را ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﺗﻌرﯾف ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ دارای ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرک اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ واﺣد ﮔﻧﺟﺎﻧده ﺷوﻧد ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣوﺛر و ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑرای آن وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻧﻣوﻧﮫھﺎﯾﯽ
از اﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرک ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﻣوارد ﻣﺷﺗرک در ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﺷﮭری ،ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ روﺳﺗﺎﯾﯽ ،ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﯾﺎ
ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﮐﺷﺎورزی ،و ﻣوارد ﻣﺷﺗرک در ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﻣردم از اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی زﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﻧد ،از
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد ،از ﻓرﺻتھﺎی ﮐﺎری ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﻧد ،ﯾﺎ ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ ارﺗﺑﺎطﯽ ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ
در راﺑطﮫ ﺑﺎ روﻧد اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت دﺳﺗرﺳﯽ دارﻧد .ﺟواﻣﻊ ﻓرھﻧﮕﯽ ﻧﯾز ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺟزء ﺟواﻣﻊ دارای ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرک ﺑﺎﺷﻧد .ﺟواﻣﻊ
دارای ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرک ﺷﺎﻣل رواﺑط ﺑﺎ اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﻣزدھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﻣﯽﺑﺎﺷد.
 .5ﭼرا ﻣﺎ ﮐﻣﯾﺳﯾون دارﯾم؟
ھر  10ﺳﺎل ،ﭘس از اﻧﺗﺷﺎر اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ روز ﺷده ﺳرﺷﻣﺎری ﺗوﺳط دوﻟت ﻓدرال ،ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﻣرزھﺎی ﮐﻧﮕره ،ﺳﻧﺎی
اﯾﺎﻟﺗﯽ ،ﻣﺟﻣﻊ اﯾﺎﻟﺗﯽ و ھﯾﺋت ﺑراﺑرﺳﺎزی ﻣﻧﺎطﻖ اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺧود را دوﺑﺎره ﺗرﺳﯾم ﮐﻧد ،ﺑﮫ طوری ﮐﮫ اﯾن ﻣﻧﺎطﻖ ﺑﮫ درﺳﺗﯽ
ﻧﺷﺎندھﻧده ﺟﻣﻌﯾت اﯾﺎﻟت ﺑﺎﺷﻧد.
 .6ﮐﻣﯾﺳﯾون ﭼﯾﺳت؟
ﮐﻣﯾﺳﯾون ﮔروھﯽ از ﺷﮭروﻧدان ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ اﺳت ﮐﮫ ھر ده ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر از طرﯾﻖ درﺧواﺳت ﻋﻣوﻣﯽ و روﻧد ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ اﻧﺗﺧﺎب
ﻣﯽﺷوﻧد و ﻣﺳﺋول ﺗرﺳﯾم ﺧطوط ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﻧﮕره ،ﺳﻧﺎی اﯾﺎﻟﺗﯽ ،ﻣﺟﻣﻊ اﯾﺎﻟﺗﯽ و ھﯾﺋت ﺑراﺑرﺳﺎزی اﯾﺎﻟﺗﯽ ھﺳﺗﻧد .ﭘﯾش از
ﺳﺎل  ،2010ﻗﺎﻧوﻧﮕذاران ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎﯾﯽ ﺧطوط ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻧﺎطﻖ ﺧود را ﺗرﺳﯾم ﮐردﻧد.
ﭘﯾش از ﺳﺎل  ،2010ﻗﺎﻧوﻧﮕذاران در ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ اﯾن ﺧطوط را ﺗرﺳﯾم ﮐردﻧد .در ﺳﺎل  ،2008رأیدھﻧدﮔﺎن ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎﯾﯽ ھﻧﮕﺎم
ﺗﺻوﯾب ﻗﺎﻧون اول رأیدھﻧدﮔﺎن ) ) ،Voters FIRST Actﻣﺟوز اﯾﺟﺎد ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل را ﺻﺎدر ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ﻛﻣﯾﺳﯾون اﯾن اﺟﺎزه را دادﻧد ﺗﺎ ﺧطوط ﺟدﯾد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﻧﺎی اﯾﺎﻟﺗﯽ ،ﻣﺟﻣﻊ اﯾﺎﻟﺗﯽ و ھﯾﺋت ﺑراﺑرﺳﺎزی اﯾﺎﻟﺗﯽ را ﺗرﺳﯾم ﮐﻧد.
در ﺳﺎل  ،2010ﻗﺎﻧون اوﻟﯾن رایدھﻧدﮔﺎن ﺑرای ﮐﻧﮕره ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺗرﺳﯾم ﻣﻧﺎطﻖ ﮐﻧﮕره را ﺑﮫ وظﺎﯾف ﮐﻣﯾﺳﯾون اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد.
ﻣﻧظور از ﮔرﻓﺗن اﺧﺗﯾﺎر ﺑﺎزﺗوزﯾﻊ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻧﺗﺧب اﯾن اﺳت ﮐﮫ از روﻧدی ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ و ﺷﻔﺎف اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود ﮐﮫ ﻧﻔوذ
ﺳﯾﺎﺳﯽ را از روﻧد ﺣذف ﻣﯽﮐﻧد .ﺗﻘﺳﯾم ﻏﯾرﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﺣوزهھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﻋﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ھدف آن اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻣزﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑرای ﯾﮏ ﺣزب ﯾﺎ ﮔروه ﺧﺎص ﺑﺎ دﺳﺗﮑﺎری ﻣرزھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ اﺳت .دو ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ اﺻﻠﯽ ﮐﮫ در ﺗﻘﺳﯾم ﻏﯾرﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ
ﺣوزهھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود ﻋﺑﺎرت اﺳت از »ﺗﺟزﯾﮫ« )ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎھش ﻗدرت رأی دادن طرﻓداران ﺣزب ﻣﺧﺎﻟف در
ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻧﺎطﻖ( و »ﺗﺟﻣﯾﻊ« )ﺗﻣرﮐز ﺑر ﻗدرت رأی دادن طرف ﻣﻘﺎﺑل در ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﺑرای ﮐﺎھش ﻗدرت رأی دادن آﻧﮭﺎ
در ﻣﻧﺎطﻖ دﯾﮕر(.
 .7ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽﺗواﻧد در ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺧدﻣت ﮐﻧد؟
اﯾن ﮐﻣﯾﺳﯾون از  14ﻋﺿو ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت  -ﭘﻧﺞ ﻋﺿو دﻣوﮐرات 5 ،ﻋﺿو ﺟﻣﮭوریﺧواه و ﭼﮭﺎر ﻋﺿو ﮐﮫ ﺟزء ھﯾﭻ
ﯾﮏ از اﯾن اﺣزاب ﻧﯾﺳﺗﻧد.
رأیدھﻧدﮔﺎن ﺛﺑت ﺷده اﮔر طﯽ ﻣدت ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻗﺑل از اﻧﺗﺻﺎب ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾون ،در ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ در ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ
ﺛﺑتﻧﺎم ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ ﻓﺎﻗد ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﯽﺗواﻧﻧد در ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺧدﻣت ﮐﻧﻧد؛ و آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل در دو ﻣورد
از ﺳﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﮔذﺷﺗﮫ در ﺳرﺗﺎﺳر اﯾﺎﻟت رای داده ﺑﺎﺷﻧد.
در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  10ﺳﺎل ﻗﺑل از ﺗﺎرﯾﺦ درﺧواﺳت ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ رایدھﻧده ﯾﺎ ﻋﺿوی از ﺧﺎﻧواده درﺟﮫ ﯾﮏ آﻧﮭﺎ ﺑرای
ﻋﺿوﯾت در ﮐﻧﮕره ﯾﺎ دﻓﺗر اﯾﺎﻟﺗﯽ در ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﻣﻧﺻوب ،اﻧﺗﺧﺎب ﯾﺎ ﻧﺎﻣزد ﺷده ﺑﺎﺷد؛ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺻﺎﺣب ﻣﻘﺎم ،ﮐﺎرﻣﻧد ﯾﺎ
ﻣﺷﺎور دارای ﺣﻘوق در ﯾﮏ ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﯾﺎ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﺑﺎرزات اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﯾﮏ ﻧﺎﻣزد ﺑرای ﮐﻧﮕره ﯾﺎ دﻓﺗر اﯾﺎﻟﺗﯽ
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اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﺧدﻣت ﮐرده ﺑﺎﺷد؛ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔروه ﻓﺷﺎر ﺛﺑت ﺷده ﺑوده ﺑﺎﺷد ،رایدھﻧده ﻧﻣﯽﺗواﻧد در ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺧدﻣت
ﮐﻧد.
 .8ﮐﻣﯾﺳﯾوﻧرھﺎ ﭼﮕوﻧﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﺷدﻧد؟
ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی اوﻟﯾﮫ و ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ھﯾﺋت ﺑررﺳﯽ ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ )ھﯾﺋت( ﻣﺗﺷﮑل از ﺳﮫ ﺣﺳﺎﺑرس ﻣﺳﺗﻘل از ﺣﺳﺎﺑرس اﯾﺎﻟﺗﯽ
ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ارﺳﺎل ﺷد .ﭘس از ﺑررﺳﯽ ﮐﻠﯾﮫ درﺧواﺳت ھﺎ ﺗوﺳط ھﯾﺋت ،اﯾن ھﯾﺋت  120ﻧﻔر از »واﺟد ﺷراﯾطﺗرﯾن ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن«
را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرد ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺣزﺑﯽ ﺑﮫ ﺳﮫ ﮔروه ﻓرﻋﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﺷدﻧد و ﺳﭘس ﺑﮫ ﺻورت ﺷﺧﺻﯽ ﺗﺣت ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ
ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد .ﺳﭘس ﮔروه ﺑﮫ  60ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ در ﺳﮫ ﮔروه ﻓرﻋﯽ ﺑراﺑر ﻣﺣدود ﺷد.
اﯾن ھﯾﺋت  60ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ را ﺑﮫ ﻣﺟﻠس ﻗﺎﻧوﻧﮕذاری اﯾﺎﻟت ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ رھﺑری اﯾن ﮔزﯾﻧﮫ را در اﺧﺗﯾﺎر
داﺷت ﮐﮫ ﺣداﮐﺛر  24ﻧﺎم  -ھﺷت ﻧﻔر از ھر ﮔروه ﻓرﻋﯽ  -را از ﻟﯾﺳت ﺣذف ﮐﻧد .ﻧﺎم ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ از زﯾر رایﮔﯾری
ﻓرﻋﯽ ﺣذف ﻧﺷده ﺑودﻧد ،ﺑﮫ ﺣﺳﺎﺑرس اﯾﺎﻟﺗﯽ ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ارﺳﺎل ﺷد.
ﺣﺳﺎﺑرس اﯾﺎﻟﺗﯽ ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﺑﮫ طور ﺗﺻﺎدﻓﯽ از ﺑﯾن ﻧﺎمھﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده در ﺳﮫ ﮔروه ﻓرﻋﯽ ﻗرﻋﮫﮐﺷﯽ را اﻧﺟﺎم داد :ﺳﮫ
دﻣوﮐرات ،ﺳﮫ ﺟﻣﮭوریﺧواه و دو ﻧﻔر از ھﯾﭻ ﯾﮏ از اﯾن اﺣزاب .اﯾن ھﺷت ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ھﺷت ﻋﺿو اول ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺷدﻧد.
ﺳﭘس ھﺷت ﻋﺿو اول ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب دو ﮐﻣﯾﺳﯾوﻧر از ھر ﺳﮫ ﮔروه ﻓرﻋﯽ ،ﺷش ﻋﺿو ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﻣﯾﺳﯾون را اﻧﺗﺧﺎب
ﮐردﻧد.
 .9ﮐﻣﯾﺳﯾوﻧرھﺎ ﭼﮫ ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ را ﺑرای اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف ﺧود ﺻرف ﻣﯽﮐﻧﻧد؟
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺣداﻗل ﯾﺎ ﺣداﮐﺛر زﻣﺎﻧﯽ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺗوﺳط اﻋﺿﺎ وﺟود ﻧدارد ،اﻣﺎ ﻣﻌﻣوﻻ ﭼﻧﯾن
ﮐﺎری  10ﺗﺎ  40ﺳﺎﻋت در ھﻔﺗﮫ زﻣﺎن ﻣﯽﺑرد ،اﺑﺗدا ﺑﮫ ﺳﭘری ﮐردن زﻣﺎن ﮐﻣﺗری ﻣﺗﻌﮭد ھﺳﺗﻧد و ﺑﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺷدن ﺑﮫ ﻣﮭﻠت
ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐردن ﻧﻘﺷﮫھﺎ ﺻرف زﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗری را ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽﺷوﻧد.
ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﮭﺎد ﺧﺎص ﺧود ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽﮐﻧد و ﮐﺎرﮐﻧﺎن را ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف ﺧود اﺳﺗﺧدام ﻣﯽﮐﻧد .ﻋﻼوه
ﺑر اﯾن ،ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧود را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد  -اﯾن ﮐﻣﯾﺳﯾون اﯾن ﻣوارد را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد :ﻣﮑﺎن ﺟﻠﺳﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻧﺟﺎم
اﻣور ﺗﺟﺎری؛ ﭼﻧد ﺑﺎر ﺟﻠﺳﺎت را ﺑرﮔزار ﮐﻧد؛ ﭼﮫ ﻣوﻗﻊ و ﮐﺟﺎ ﺑﺎﯾد ﺟﻠﺳﺎت ﻋﻣوﻣﯽ را ﺑرای درﺧواﺳت دادهھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ
ﺑرﮔزار ﮐﻧد؛ ﭼﮫ ﺗﻌداد ﻧﯾرو و ﺑرای ﭼﮫ اھداﻓﯽ اﺳﺗﺧدام ﮐﻧد؛ و ﺳﺎﯾر ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ،در ﺻورت ﻟزوم.
 .10ﭼﻧد ﺟﻠﺳﮫ ورودی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرﮔزار ﻣﯽﺷود؟
ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺗﺣت ﻗﺎﻧون ﺟﻠﺳﮫ ﺑﺎز  Bagley-Keenﻗرار دارد ﮐﮫ طﺑﻖ آن ھر ﯾﮏ از ﺟﻠﺳﺎت ﻣﺗﺷﮑل از  9ﻋﺿو ﮐﻣﯾﺳﯾون
ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری در ﻣورد ﻣﺳﺎﺋل ﯾﺎ ﺣﺗﯽ درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻورت ﻋﻠﻧﯽ ﺑرﮔزار ﺷود .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن
ﻣوﺿوع ،ﺗﻌداد ﺟﻠﺳﺎت دادرﺳﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻧﺎ ﺑر ﺻﻼﺣدﯾد ﮐﻣﯾﺳﯾون اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ،اﯾﻧﮑﮫ
ﺟﻠﺳﺎت دادرﺳﯽ ﺑﺎ ﺣﺿور ھﻣﮫ اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑرﮔزار ﺷود ﯾﺎ ﻓﻘط زﯾرﻣﺟﻣوﻋﮫای از اﻋﺿﺎ ﺣﺎﺿر ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﺑﻧﯽ ﺑر
ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری در ﮐﻣﯾﺳﯾون اﺳت.
 .11ﻗواﻧﯾن ﺣﺎﮐم ﺑر ﮐﻣﯾﺳﯾون ﭼﯾﺳت؟
 .1ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ،ﻣﺎده XXI
 .2ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن دوﻟﺗﯽ )ﺑﺧشھﺎی  (8253.6 - 8251و ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
 .3ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ
 .4ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
 .5ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
 .6ﻗﺎﻧون ﺣﻘوق رأیﮔﯾری
 .12ﻗﺎﻧون ﺣﻘوق رأیﮔﯾری ﭼﯾﺳت و ﭼرا از اھﻣﯾت ﺑرﺧوردار اﺳت؟
ﭘﯾش از ﺗﺻوﯾب ﻗﺎﻧون ﺣﻘوق رأیﮔﯾری ﻓدرال در ﺳﺎل  ،1965روﯾﮫ ﺑﺳﯾﺎری از اﯾﺎﻟتھﺎ اﯾن ﺑود ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽھﺎی
آﻓرﯾﻘﺎﯾﯽﺗﺑﺎر واﺟد ﺷراﯾط را ﻣﻠزم ﺑﮫ ﮔذراﻧدن آزﻣونھﺎی ﺳوادآﻣوزی ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺛﺑتﻧﺎم ﺑرای ﺷرﮐت در رایﮔﯾری ﮐﻧﻧد.
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ﺳﺎﯾر اﯾﺎﻟتھﺎ ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورت ﻣﺟﺎز ﺑودن ﭘدرﺑزرگ ﻓرد ﺑرای رأی دادن ،ﺑﮫ او اﺟﺎزه ﺛﺑتﻧﺎم ﺑرای ﺷرﮐت در رایﮔﯾری
را ﻣﯽ دادﻧد .ﻗﺎﻧون ﺣﻘوق رأیﮔﯾری اﯾن اﻗداﻣﺎت را ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ اﻋﻼم ﮐرد.
در دھﮫ  ،1970ﮐﻧﮕره دادهھﺎی ﮔﺳﺗردهای را در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗرﺳﯾم ﺧطوط ﻣﻧطﻘﮫای ﺗوﺳط دوﻟتھﺎی ﻣﺣﻠﯽ و اﯾﺎﻟﺗﯽ و
دﺳﺗﮑﺎری ﻗواﻧﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺷرﮐت رایدھﻧدﮔﺎن ﺗﺎزه ﺛﺑتﻧﺎم ﺷده آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ آﻓرﯾﻘﺎﯾﯽﺗﺑﺎر در اﻧﺗﺧﺎب
ﮐﺎﻧدﯾداھﺎی ﻣورد ﻧظر ﺧود درﯾﺎﻓت ﮐرد .اﻣروزه ،ﻗﺎﻧون ﺣﻘوق رأیﮔﯾری از ﮐﻠﯾﮫ اﻗﻠﯾتھﺎی ﻧژادی و زﺑﺎﻧﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ
آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽھﺎی آﻓرﯾﻘﺎﯾﯽﺗﺑﺎر ،آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽھﺎی آﺳﯾﺎﯾﯽﺗﺑﺎر ،ﻻﺗﯾنﺗﺑﺎر ،ﺑوﻣﯾﺎن آﻣرﯾﮑﺎ و اھل ﺟزاﯾر ﭘﺎﺳﯾﻔﯾﮏ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧد.
ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از ﻣطﺎﺑﻘت ﻧﻘﺷﮫھﺎی ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺧود ﺑﺎ اﻟزاﻣﺎت ﻗﺎﻧون ﺣﻘوق رایﮔﯾری ،اراﺋﮫ داده ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﺷﺎوره
ﺣﻘوﻗﯽ و ﺗﺧﺻﺻﯽ را ﻣد ﻧظر ﻗرار ﻣﯽدھد.
ﺑرای ﺷرح دﻗﯾﻖﺗر ﻧﺣوه ﻋﻣﻠﮑرد ﻗﺎﻧون ﺣﻘوق رأیﮔﯾری ،ﺑﮫ وزارت دادﮔﺳﺗری اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﮫ
آدرسhttp://www.justice.gov/crt/about/vot/redistricting.php :ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
 .13ھﻧﮕﺎم ﺗرﺳﯾم ﻧﻘﺷﮫھﺎ از ﭼﮫ ﻣﻌﯾﺎرھﺎﯾﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود؟
ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻟت ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ،ﮐﻣﯾﺳﯾون ھﻧﮕﺎم ﺗرﺳﯾم ﻧﻘﺷﮫھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب از اﯾن ﻣﻌﯾﺎرھﺎ ﭘﯾروی ﮐﻧد:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ﻣﻧﺎطﻖ ﺑرای ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﺎﯾد از ﺟﻣﻌﯾت ﺑراﺑر ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷﻧد.
ﻣﻧﺎطﻖ ﺑﺎﯾد از ﻗﺎﻧون ﺣﻘوق رأیﮔﯾری ﭘﯾروی ﮐﻧﻧد ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود ﮐﮫ اﻗﻠﯾتھﺎ ﻓرﺻت ﺑراﺑری ﺑرای
اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن دﻟﺧواه ﺧود دارﻧد.
ﻣﻧﺎطﻖ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺗرﺳﯾم ﺷوﻧد ،ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻗﺳﻣتھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﺗﺻل ﺷوﻧد.
ﻣﻧﺎطﻖ ﺑﺎﯾد ﺗﻘﺳﯾمﺑﻧدی ﺷﮭرھﺎ ،ﮐﺎﻧﺗﯽھﺎ ،ﻣﺣﻠﮫھﺎ و ﺟواﻣﻊ دارای ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرک را ﺗﺎ ﺣد ﻣﻣﮑن ﺑﮫ ﺣداﻗل ﺑرﺳﺎﻧﻧد.
ﻣﻧﺎطﻖ ﺑﺎﯾد از ﻧظر ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﻓﺷرده ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﻣﻧﺎطﻖ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻣﻌﯾت ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺟﻣﻌﯾت دورﺗر
ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﻧﺷود .اﯾن اﻟزام ﺑﮫ ﺗراﮐم اﺷﺎره دارد ،ﻧﮫ ﺷﮑل .ﺑﻠوکھﺎی ﺳرﺷﻣﺎری ﻗﺎﺑل ﺗﻘﺳﯾمﺑﻧدی ﻧﯾﺳﺗﻧد.
در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،ھر ﻣﻧطﻘﮫ ﺳﻧﺎ ﺑﺎﯾد از دو ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣﺟﻣﻊ ﮐﺎﻣل و ﻣﺟﺎور ﺗﺷﮑﯾل ﺷود و ﻣﻧﺎطﻖ ھﯾﺋت ﺑراﺑرﺳﺎزی
ﺑﺎﯾد از  10ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺳﻧﺎ اﯾﺎﻟﺗﯽ ﮐﺎﻣل و ﻣﺟﺎور ﺗﺷﮑﯾل ﺷود.

ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،در اﯾﺟﺎد ﻧﻘﺷﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ ھر ﯾﮏ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﻣزدھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود و ﯾﺎ
ﻣﻧﺎطﻖ در ﺟﮭت ﻣﻧﺎﻓﻊ ﯾﺎ ﺗﺑﻌﯾض ﻋﻠﯾﮫ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﻓﻌﻠﯽ ،ﻧﺎﻣزد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗرﺳﯾم ﺷوﻧد.
 .14ﭼﮕوﻧﮫ ﻣرزھﺎی ﺟدﯾد ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﺻوﯾب ﻣﯽﺷود؟
ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣوظف اﺳت ﻣرزھﺎی ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ را ﺑرای ﻣﻧﺎطﻖ ﮐﻧﮕره ،ﻧواﺣﯽ ﺳﻧﺎی اﯾﺎﻟﺗﯽ ،ﻧواﺣﯽ ﻣﺟﻣﻊ اﯾﺎﻟﺗﯽ و ﻧواﺣﯽ ھﯾﺋت
ﺑراﺑرﺳﺎزی اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ از ﺟﻣﻌﯾت ﺑراﺑر ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷﻧد .ﮐﻣﯾﺳﯾون  2010ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺟواﻣﻊ دارای ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرک در ﺟﻠﺳﺎﺗﯽ در ﺳراﺳر اﯾﺎﻟت ﺷرﮐت ﮐرد .ﺑﺳﯾﺎری از ﺟﻠﺳﺎت ﻋﺻرھﺎ و آﺧر ھﻔﺗﮫھﺎ ﺑرای
دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗر آﻧﮭﺎ ﺑرای ھﻣﮫ اھﺎﻟﯽ ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎﯾﯽ ﺑرﮔزار ﻣﯽﺷد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾون در ﻣورد ﻣرزھﺎی ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﻣﻧﺎطﻖ ﺑﮫ ﺗواﻓﻖ ﺑرﺳد ،ﻣﻧﺎطﻖ در ﭼﮭﺎر ﻧﻘﺷﮫ ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽﺷوﻧد :ﯾﮏ
ﻧﻘﺷﮫ ﮐﮫ ﻣﻧﺎطﻖ اﺻﻼح ﺷده در ﮐﻧﮕره را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ،ﻧﻘﺷﮫ دوم ﮐﮫ ﻣﻧﺎطﻖ ﺳﻧﺎی اﯾﺎﻟﺗﯽ اﺻﻼح ﺷده را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ،ﻧﻘﺷﮫ
ﺳوم ﮐﮫ ﻣﻧﺎطﻖ اﺻﻼح ﺷده ﻣﺟﻣﻊ اﯾﺎﻟﺗﯽ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ،و ﻧﻘﺷﮫ ﭼﮭﺎرم ﮐﮫ در آن ﻣﻧﺎطﻖ ھﯾﺋت ﺑراﺑرﺳﺎزی اﯾﺎﻟﺗﯽ اﺻﻼح
ﺷده ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽﺷود.
ﺑرای ﺗﺻوﯾب ،ھر ﻧﻘﺷﮫ ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل از ﺳﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾوﻧر دﻣوﮐرات ،ﺳﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾوﻧر ﺟﻣﮭوریﺧواه و ﺳﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾوﻧر ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ھﯾﭻ
ﯾﮏ از اﯾن اﺣزاب رای ﻣﺛﺑت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻧﻘﺷﮫھﺎی ﻧﮭﺎﯾﯽ را ﺗﺄﯾﯾد ﮐرد ،ﻧﻘﺷﮫھﺎ ھﻣراه ﺑﺎ ﮔزارﺷﯽ ﮐﮫ
ﻣﺑﻧﺎی ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﮐﻣﯾﺳﯾون را ﺷرح داده ﺑﮫ وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷود.
 .15ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻧﻘﺷﮫھﺎ را ﮐﺎﻣل ﻣﯽﮐﻧد؟
اﮔرﭼﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﻣﮭﻠت ﺗﺄﯾﯾد ﻧﻘﺷﮫھﺎ را ﺑرای  15آﮔوﺳت  2021ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده اﺳت ،دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ در
 17ژوﺋﯾﮫ ﺳﺎل  2020ﺣﮑم داد ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﺎﺧﯾر ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﺷده در اﻧﺗﺷﺎر ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺳرﺷﻣﺎری ،ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑﺎﯾد ﺗﺎ  15دﺳﺎﻣﺑر
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 2021ﻓرﺻت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﻧﻘﺷﮫھﺎی ﺧود را ﺑﮫ وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ اراﺋﮫ دھد .اﮔر ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺳرﺷﻣﺎری ﺑﯾش از 31
ژوﺋﯾﮫ  2021ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯾر ﺑﯾﻔﺗد )در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اداره ﺳرﺷﻣﺎری ﻗﺑﻼ اﻋﻼم ﮐرده اﺳت ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل آن وﺟود دارد( ،ﻣﮭﻠت
ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ آن ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﮐﻧد.
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