
 2020
شهروندان کالیفرنیا 

کمیسیون تغییر منطقه بندی

تغییر نقشه های منطقه
هر 10 سال.

حامی محله خود باشید!
#WeDrawTheLinesCA

کمیسیون تغییر منطقه بندی شهروندان کالیفرنیا گروهی متشکل از ساکنان 
کالیفرنیاست که به ترسیم مرزهای منطقه، فارغ از گرایش های خاص، سیاست یا نفوذ 

سیاسی، می پردازند. به دیدگاه شما نیاز داریم.

در نوامبر 2008، رای دهندگان کالیفرنیا قانون اولویت رای دهندگان را با هدف صدور مجوز ایجاد کمیسیون مستقل تغییر 
منطقه بندی شهروندان برای ترسیم مرزهای جدید منطقه و مشخص کردن مناطق مربوط به انتخابات کنگره، سنای ایالتی، 

مجمع ایالت و هیات ایالتی برابری تصویب کردند و این اختیارات را از قانون گذاران کالیفرنیا به شهروندان آن منتقل کردند. در 
سال 2010، مسئولیت ترسیم مناطق کنگره ای طبق قانون اولویت رای دهندگان کنگره به این کمیسیون واگذار شد. 

www.WeDrawTheLinesCA.org

http://www.WeDrawTheLinesCA.org


تغییر منطقه بندی می تواند قدرت جوامع را افزایش دهد
یکی از بزرگترین اختیارات مردم کالیفرنیا انتخاب تعدادی نماینده برای اجرای وظایف دولتی است. شیوه ترسیم 

مرزهای منطقه ممکن است تفاوت بین توانمندسازی یا مطرح کردن دیدگاه ها و سلب اختیار یا نداشتن نماینده را 
مشخص می کند. کمیسیون مستقل تغییر منطقه بندی شهروندان کالیفرنیا خود را متعهد به ترسیم مرزهای منطقه با 

رعایت مصالح مردم و نه مصالح سیاستمداران متصدی، می داند.

با نظردهی درباره محله خودتان می توانید کلیت محله خود و یکپارچگی آن با محالت مجاور با منافع مشابه را تا حد 
ممکن حفظ کنید. بدین ترتیب صدای شما در فرآیند تصمیم گیری درباره مسائلی مانند کیفیت و تامین بودجه آموزش 

کودکان یا تعیین نرخ مالیات، به گوش مدیران منتخب می رسد.

جامعه دارای منافع مشترک خود را معرفی کنید

محله شما کجا قرار دارد )شهر/شهرستان(؟ مرزهای محله خود را با دقت هرچه بیشتر 	 
مشخص کنید.

چرا حفظ یکپارچگی جامعه برای انتخاب منصفانه و موثر نمایندگان اهمیت دارد؟	 

مایلید با کدام محالت مجاور در یک گروه قرار بگیرید یا نگیرید؟	 

توصیف COI گام نخست شناسایی حدود مرزهای ابتدایی و انتهایی منطقه است.

دیدگاه دیگر ساکنان کالیفرنیا را اینجا ببینید: 

https://www.wedrawthelinesca.org/
public_input
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آماده معرفی محله 
خودبه ما هستید؟

نقشه آن را به صورت آنالین در نشانی زیر رسم کنید: 
www.DrawMyCACommunity.org

در جلسات حضور یابید:
www.WeDrawTheLinesCA.org/meetings

برای ما ایمیل بفرستید:
VotersFirstAct@crc.ca.gov

با ما مکاتبه کنید:
Capitol Mall, Suite 260 721

Sacramento, CA 95814

آماده مشارکت هستید؟

مشترک فهرست پستی و جعبه ابزار رسانه های اجتماعی ما 
شوید

با دریافت پیامک های انبوه و جعبه ابزار هفتگی رسانه های 
اجتماعی کمیسیون به ما در انتشار پیام هایمان کمک کنید.

https://www.wedrawthelinesca.org/sign_up

ما را الیک کنید، ما را دنبال کنید، مشترک ما شوید
 ما را در رسانه های اجتماعی

)فیسبوک/توییتر/اینستاگرام/لینکدین/یوتیوب( دنبال کنید.
@WeDrawThe LinesCA

میزبانی مهمانی مشاهده
اعضا، موسسان و افراد جامعه را برای تماشای جلسه کمیسیون، 
ویدئو مبانی تغییر منطقه بندی یا ویدئو آموزش ابزار COI گرد 

هم آورید 
https://www.youtube.com/channel/

UCMKfuZnixpNCxte_Qh-Me4Q
https://www.youtube.com/channel/

UCfTVZHU73Ore3jfIIfCfcPg

پیام را منتشر کنید
مطالب کمیسیون را به 14 زبان به اشتراک بگذارید. به ما در 
نظرسنجی از ساکنان عرب زبان و گویشوران زبان های ارمنی، 

تاگالوگ و ویتنامی کالیفرنیا کمک کنید.  
https://www.wedrawthelinesca.org/outreach_

materials
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پستهای نمونه رسانه های اجتماعی

اینستاگرام
هنگام ترسیم نقشه ها، باید مراقب جوامع دارای منافع مشترک باشیم. ما می توانیم 
اطالعات شهر و شهرستان را دریافت کنیم، ولی باید اطالعات جوامع دارای منافع 
مشترک را از مردم کالیفرنیا دریافت کنیم. جوامع دارای منافع مشترک، جمعیت های 
متمرکزی تعریف می شود که دارای منافع مشترک اجتماعی و اقتصادی هستند و 

باید در یک منطقه واحد گنجانده شوند تا امکان نمایندگی موثر و عادالنه برای آن 
 وجود داشته باشد.

 به ما در نشانی زیر سر بزنید: www.WeDrawTheLinesCA.org یا 
 دیدگاه خود را مستقیماً در نشانی زیر ارائه کنید:

 www.DrawMyCACommunity.org. #wedrawthelines 

توییتر
 در جلسه عمومی. پخش زنده جلسات را می توانید اینجا ببینید:

http://videossc.com/CRC/

 الکترونیکی: ایمیل:  VotersFirstAct@crc.ca.gov یا
.DrawMyCACommunity.org :مراجعه به

Capitol Mall, Suite 260, Sacramento, 95814 721 :از طریق پست

لینکدین
در رسانه های اجتماعی با کمیسیون 2020 #تغییر منطقه بندی شهروندان 

#کالیفرنیا ارتباط برقرار کنید! مطالب آنها را در فیسبوک، توییتر، اینستاگرام @
wedrawthelines، لینکدین و کانال یوتیوب دنبال کنید.

به ما در نشانی زیر سر بزنید: www.WeDrawTheLinesCA.org یا 
 دیدگاه خود را مستقیماً در نشانی زیر ارائه کنید:

 www.DrawMyCACommunity.org #wedrawthelines
 #California #Citizens #Redistricting

WeDrawTheLinesCA#

FACEBOOK
یکی از بزرگترین اختیارات مردم کالیفرنیا انتخاب تعدادی نماینده برای اجرای 
وظایف دولتی است. شیوه پیکربندی مرزهای منطقه ممکن است تفاوت بین 

توانمندسازی یا مطرح کردن دیدگاه ها و سلب اختیار یا نداشتن نماینده رای دهندگان 
را مشخص می کند.

 اطالعات بیشتر را در این نشانی دریافت کنید:
 www.WeDrawTheLinesCA.org یا دیدگاه خود را مستقیماً در نشانی 

www.DrawMyCACommunity.org :زیر ارائه کنید
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نمونه مقاله خبرنامه

رای دهندگان کالیفرنیا با تصویب قانون اولویت رای دهندگان )قانون( 2008 مجوز ایجاد این کمیسیون را صادر کردند. کمیسیون طبق این قانون مجاز به ترسیم 

مرزهای جدید برای منطقه است. در سال 2010، مسئولیت ترسیم مناطق کنگره ای طبق قانون اولویت رای دهندگان کنگره به این کمیسیون واگذار شد.

هر 10 سال یک بار، و پس از انتشار اطالعات روزآمد سرشماری از سوی دولت فدرال، کالیفرنیا باید مرزهای مناطق کنگره ای، سنای ایالتی، مجمع ایالتی و 

هیات ایالتی برابری را دوباره ترسیم کند تا مرزهای منطقه نماد مناسبی از جمعیت ایالت باشد.

یکی از بزرگترین اختیارات مردم کالیفرنیا انتخاب تعدادی نماینده برای اجرای وظایف دولتی است. شیوه پیکربندی مرزهای منطقه ممکن است تفاوت بین 

توانمندسازی یا مطرح کردن دیدگاه ها و سلب اختیار یا نداشتن نماینده رای دهندگان را مشخص می کند.

تغییر منطقه بندی گهگاه برای محروم کردن جوامع از قدرت سیاسی به کار گرفته شده است. با مشارکت فعال و پایش فرآیند بعدی تغییر منطقه بندی، جوامع 

بیشتری از فرصت مناسب انتخاب نماینده دلخواه بهره مند خواهد شد. با نظردهی درباره محله خودتان می توانید کلیت محله خود را تا حد ممکن حفظ کنید. 

بدین ترتیب صدای شما در فرآیند تصمیم گیری درباره مسائلی مانند کیفیت و تامین بودجه آموزش کودکان یا تعیین نرخ مالیات، به گوش مدیران منتخب می رسد.

 برای یافتن راه های مشارکت در این فرآیند، به وب سایت تغییر منطقه بندی شهروندان کالیفرنیا، به نشانی زیر، مراجعه کنید:

.www.DrawMyCACommunity.org :برای ارائه مستقیم دیدگاه به کمیسیون، به نشانی زیر مراجعه کنید . www.WeDrawTheLinesCA.org

وب
استیکر
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مطالب

آگهی CRCنواحی کمک رسانیمعیارهای ترسیم مرز

مراحل مشارکت

ویدئو مبانی تغییر منطقب هندی

COI جلسات دیدگاه

ویدئو مبانی تغییر منطقب هندهب ی زباا نسپانیایی

CRC پرسش های متداول

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ccrc/pages/77/attachments/original/1613683170/6_Things_to_Consider.pdf?1613683170
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ccrc/pages/77/attachments/original/1613683170/6_Things_to_Consider.pdf?1613683170
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ccrc/pages/77/attachments/original/1628265727/Zones_Map_8.6.21.pdf?1628265727
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ccrc/pages/77/attachments/original/1628265727/Zones_Map_8.6.21.pdf?1628265727
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ccrc/pages/77/attachments/original/1613683170/6_Things_to_Consider.pdf?1613683170
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ccrc/pages/77/attachments/original/1613683170/6_Things_to_Consider.pdf?1613683170
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ccrc/pages/1/attachments/original/1624481533/Steps_for_Participating_in_COI_Meetings_1.pdf?1624481533
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ccrc/pages/1/attachments/original/1624481533/Steps_for_Participating_in_COI_Meetings_1.pdf?1624481533
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ccrc/pages/77/attachments/original/1627153429/COI_Meetings_Flyer.pdf?1627153429
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ccrc/pages/77/attachments/original/1627153429/COI_Meetings_Flyer.pdf?1627153429
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ccrc/pages/77/attachments/original/1617743838/CRC_2020_FAQs_Final_1.pdf?1617743838
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ccrc/pages/77/attachments/original/1617743838/CRC_2020_FAQs_Final_1.pdf?1617743838
https://www.youtube.com/watch?v=LZnO6tjJ4Go&t=356s
https://www.youtube.com/watch?v=LZnO6tjJ4Go&t=356s
https://www.youtube.com/watch?v=bsPzYGxqHA8
https://www.youtube.com/watch?v=bsPzYGxqHA8



