
س استیک اکنون   برای انتخابات محیل به منظور مرور اعضای جامعه قابل دستر
ی

 نقشه اضاف

 که رسحدات پیشنهادی برای انتقال حوزه تعلییم به سیستم انتخابات محیلیک نقشه پیش
ی
                               نویس اضاف

(By-trustee area electionsرا مشخص یم )س یم باشد. برای مشاهده سازد، اکنون برای مرور اعضای جامعه قابل دستر
ی  این نقشه  نید. مراجعه ک www.sanjuan.edu/mapsنویس اصیل، به سایت هشت نقشه پیشو نت 

مالحظه بورد آموزش و پرورش و اعضای  برایباشد، یم (Ninth trustee-areaحوزه انتخاباتر محیل ) 9 حاویکه یک نقشه  
" توسط Seven Trustee Areas-Conceptual Scenario 5جامعه تهیه شده است. این نقشه، تحت عنوان "

جامعه تهیه شده است، به شمول اما نه محدود به، پیشنهادات ارائه شده از طرف اعضای به شناس در پاسخ جمعیت
در جریان  ارائه شده جوالی، و پیشنهادات 13در جریان جلسه استماعیه بورد آموزش و پرورش تاری    خ ارائه شده  پیشنهادات

توجه . به صورت ویژه، این نقشه نظریاتر را مورد جوالی برگزار شده بود  15جوالی و  14جلسات اجتمایع که تاری    خ های 
وس هایتسنمودند تا منطقه که درخواست یمقرار داده است    7و  6( در حوزه های انتخاباتر Citrus Heights) سیتر

(trustee areas 6 and 7با هم یک ) جا نگهداشته شوند. همچنان این نقشه نظریاتر را مورد توجه قرار داده است که
ی شامل North Highlands) سنورت هایلند( شامل trustee area 1) 1نمودند تا حوزه انتخاباتر درخواست یم ( و نت 

 گردد. ،(Arden-Arcadeآرکید ) -آردن

نماید تا اطالعات " را دوباره نشر یمSeven Trustee Areas-Conceptual Scenario 4 نقشه " هوانحوزه تعلییم سن*
شده هیچ یک از رسحدات حوزه های روز نماید. مندرج جدول های تقویتر جمعیتر را تصحیح و به در این نقشه بازنشر

 تغیت  نکرده است. 
 انتخاباتر

ی جلسهنماید. در این جوالی جلسه ویژه بورد آموزش و پرورش را برگزار یم 27حوزه تعلییم تاری    خ   همایش، بورد دومی 
نقشه های پیشنهادی را برریس کرده و آخرین نظریات اعضای جامعه در مورد  نماید تا یم استماعیه از اعضای جامعه را برگزار 

و بورد آموزش و پرورش توقع دارد که یک جلسه استماعیه برگزار نموده نماید. همچنان  نقشه پیشنهادی را دریافت 9تمام 
رخواست خواهد نمود تا طرح ( دCounty Committeeنامه از کمیته شهرستان ). این قطعکند نامه نهاتی صادر  یک قطع

( و نقشه های مربوطه را تصویب نماید. کمیسیون شهرستان by-trustee area electionsانتقال به انتخابات محیل )
(County Commission تاری    خ )نماید اگست اقدام یم 10تشکیل جلسه داده و تاری    خ  2021اگست  5 . 

 www.sanjuan.edu/mapfeedbackد انتقال، با استفاده از لینک توانند هر زماتی در جریان روناعضای جامعه یم
 نظریات شان را به صورت کتتی ارسال نمایند. 
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