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ھای ایالتی خود را دوباره سازی ناحیھ ھر ده سال کالیفرنیا باید مرزھای کنگره، سنای ایالتی، مجمع ایالتی و ھیئت برابر  •
 ھای جمعیت سرشماری فدرال جدید باشد.دادهدھنده ترسیم کند تا بھ درستی نشان 

 
سال   • از  کردند.2008پیش  ترسیم  را  خود  مناطق  بھ  مربوط  کالیفرنیایی خطوط  قانونگذاران  نوامبر   ،  ، 2008در 

دھندگان (قانون)، ایجاد کمیسیون بازتوزیع شھروندان (کمیسیون)  دھندگان کالیفرنیایی با تصویب قانون اولین رایرأی
، قانون  2010در سال   ترسیم خطوط جدید منطقھ را مجاز کردند، و این کار را از اختیار قانونگذار خارج کردند.برای  

 دھندگان برای کنگره مسئولیت ترسیم مناطق کنگره را بھ کمیسیون محول کرد.اول رای
 

فرآیند درخواست برای انتخاب   این قانون مستلزم این است کھ حسابرس ایالتی کالیفرنیا، یک نھاد مستقل و غیرحزبی، •
 14این کمیسیون از  اعضای کمیسیون را بھ منظور انعکاس تنوع جغرافیایی، شغلی و اجتماعی کالیفرنیا مدیریت کند.

خواه و چھار عضو کھ جزء ھیچ یک از این احزاب عضو جمھوری   5عضو تشکیل شده است: پنج عضو دموکرات،  
  نیستند.

 
حزبی طراحی شده برای ایجاد مناطقی با جمعیت نسبتا برابر و با ھدف ارائھ نمایندگی  انھ و غیر مطابق با قوانین سختگیر •

عادالنھ برای ھمھ مردم کالیفرنیا، کمیسیون مرزھای مناطق کنگره، مناطق سنای ایالتی، مناطق مجمع ایالتی و ھیئت  
ھا ھمراه با گزارشی کھ  ھایی را تأیید کرد، نقشھ ھنگامی کھ کمیسیون چھار نقشھ ن کند.برابرسازی ایالتی را ترسیم می

 شوند.مبنای تصمیمات کمیسیون را شرح داده نزد وزیر امور خارجھ کالیفرنیا تایید می
 

ھای مختلفی برای کمک بھ آن در ترسیم  ھای عمومی را بھ روش کند و دادهکمیسیون جلسات عمومی را برگزار می  •
توانند با ارسال نظرات عمومی در وبسایت ما، در یکی از جلسات  عموم مردم می .کندھای منطقھ جدید قبول مینقشھ 

 ھای خود مشارکت کنند.برداری جوامع دارای منافع مشترک و از طریق ارسال دادهما، از طریق ابزار نقشھ 
 

 ھای منطقھ باید بھ این ترتیب از این معیارھا پیروی کند: کمیسیون ھنگام ترسیم نقشھ  •
 

 مناطق برای مطابقت با قانون اساسی ایاالت متحده باید از جمعیت برابر برخوردار باشند. .1
باید از قانون حقوق رأی .2 تا اطمینان حاصل شود کھ اقلیت مناطق  پیروی کنند  برابری برای گیری  ھا از فرصت 

 انتخاب نمایندگان دلخواه خود برخوردارند.
 ھای منطقھ بھ یکدیگر متصل شوند.شوند، بھ طوری کھ تمام قسمت مناطق باید بھ طور پیوستھ ترسیم  .3
 ھا و جوامع را تا حد ممکن بھ حداقل برسانند.ھا، محلھ بندی شھرھا، کانتیمناطق باید تقسیم .4
ای کھ مناطق جمعیتی نزدیک بھ خاطر جمعیت دورتر کنار  مناطق باید از نظر جغرافیایی فشرده باشند: بھ گونھ  .5

 بندی نیستند.ھای سرشماری قابل تقسیمبلوک  این الزام بھ تراکم اشاره دارد، نھ شکل. گذاشتھ نشود.
سازی در صورت امکان ھر منطقھ سنا باید از دو ناحیھ مجمع کامل و مجاور تشکیل شود و مناطق ھیئت برابر .6

 ناحیھ سنا ایالتی کامل و مجاور تشکیل شود. 10باید از 
 

 برگھ اطالعات مربوط بھ بازتوزیع و 
 2020کمیسیون بازتوزیع شھروندان در سال 


