األسئلة
الشائعة:
أسئلة حول الخرائط الجديدة

متى تدخل الخرائط الجديدة حيز التنفيذ؟
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تنص المادة  ،21القسم  ) 2من دستور الوالية على أن الخرائط النهائية تعتبر "سنَّت"
من ِقبل وزير شؤون الدولة للوالية في تاريخ التصديق عليها ( 27ديسمبر .)2021
سن" فترة مدتها  90يو ًما لتقديم التماس بإجراء استفتاء .في حالة عدم
يستهل تاريخ "ال َ
تقديم التماس كافٍ بإجراء استفتاء وفي الوقت المناسب ،ستدخل الخرائط "حيز التنفيذ"
سن /التصديق ( 27مارس  .)2022لكن الخرائط وحدود الدوائر
بعد  90يو ًما من ال َ
ً
معموال بها" بشكل فعلي حتى االنتخابات التمهيدية والعامة لعام
الجديدة ال تصبح "
2022؛ تستخدم الحدود الجديدة لتلك االنتخابات وال تكون الدوائر الجديدة "موجودة"
بشكل فعلي إال بعد اكتمال االنتخابات العامة لعام .2022

هل يكون لدي نائب جديد؟
ال تزال الحدود الحالية سارية ألغراض تحديد الناخبين لمختلف المسؤولين المنتخبين
والمناصب المنتخبة؛ بعبارة أخرى ،ال يزال يتم تمثيل الناخبين من قِبل النائب التابع
لدائرتهم القديمة /الحالية حتى االنتخابات العامة /التنصيب لعام  ،2022وليس من ِقبل
النائب الحالي للدائرة الجديدة التي قد يجدون أنهم ينتمون إليها بعد انتخابات .2022

ماذا لو استقال نائب؟
تجرى انتخابات خاصة لملء منصب شاغر في دائرة حالية باستخدام الحدود "القديمة"
في الدائرة على النحو الذي كانت عليه عند انتخاب هذا المرشح آخر مرة ،حتى لو
أجريت هذه االنتخابات الخاصة بعد  27مارس .2022

أين يمكنني االطالع على الخرائط النهائية؟
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و
يمكن العثور على الخرائط النهائية في صورة ملفات
على الويب ،ضمن عالمة التبويب
على موقع
و
(الخرائط النهائية)":

أسئلة حول الخرائط الجديدة

استخدم عارض الخرائط في الجزء السفلي من الصفحة نفسها لعرض دائرتك وتكبير
مجتمعك وتصغيره .ابدأ بإدخال عنوان أو رمز بريدي في مربع البحث.

أين يمكنني االطالع على الخرائط الحالية؟
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يمكن عرض الخرائط الحالية (المعتمدة في  )2011باستخدام عارض الخرائط ضمن
على الويب .بمجرد إدخال
(البيانات)" على موقع
عالمة التبويب
العنوان أو الرمز البريدي ،ما عليك سوى تحديد خرائط "اليوم الحالي" من القائمة
المنسدلة لنوع الخريطة المفضل (الكونجرس ،مجلس الشيوخ ،الجمعية ،مجلس دوائر
التكافؤ).

أين يمكنني العثور على تقرير الخرائط النهائية؟
على الويب ضمن
يمكن العثور على التقرير النهائي وجميع المرفقات على موقع
(تقرير الخرائط النهائية)".
عالمة التبويب

من هم الناخبون المؤجلون /المعجلون؟
تعني الفترات المتعاقبة لمجلس شيوخ الوالية أنه سيكون هناك تداخل بين الدوائر الجديدة
والقديمة لدوائر مجلس الشيوخ التي أرقامها زوجية .اقرأ المزيد حول الموضوع هنا:

ِل َم ُرسمت دائرتي على هذا النحو؟
عند رسم الخرائط ،التزم أعضاء اللجنة بمعايير مرجحة صارمة على النحو المبيَّن في دستور
كاليفورنيا .اقرأ المزيد حول المعايير هنا:

لمزيد من المعلومات حول

 ،يرجى زيارة:

