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 روند عبور به انتخابات ناحیوی دو باره آغاز یم شود

 یط حکم دو جوالی  1حوزۀ تعلییم سن هوان روند عبور به انتخابات ناحیوی را بتاری    خ 
ً
باره آغاز خواهد کرد؛ این روند قبال

مردم متوقف شده بود. در جریان جلسۀ ویژه ی  مصئونیتبه منظور محافظت صحت و  19-کوید اجرائی در جریان شیوع  
جوالی، مسئول جمعیت شنایس حوزۀ تعلییم پروسه و معیار های مورد استفاده برای تهیه و ترتیب نقشه های  1بتاری    خ 

ز در   زمینه استماع خواهد کرد. نوایح انتخابائی را مرور و برریس خواهد نمود و بورد نظریات مردم را نی 

، حوزۀ تعلییم از روش انتخابائی که بنام  انتخابات عمویم یاد یم شود استفاده یم کند؛ در این نوع انتخابات، در حال حاضز
فهرست یم شود. رای دهندگان سپس به نامزدان  رای دهندگاننام تمام کاندیدان عضویت در بورد، در ورق رای دیه هر یک از 

ین رای را   نامزدائز تمام کریس های خایل بورد رای یم دهند و  از رسارس حوزۀ تعلییم بدست یم آورند، به عنوان عضو که بیشیی
ی تقسیم یم شود که از هر اما  بورد انتخاب یم شوند. در انتخابات ناحیوی ناحیه یک ، حوزۀ تعلییم به ناحیه های کوچکیی

نفر نماینده به عنوان عضو بورد انتخاب یم شود. کاندیدان عضویت در بورد باید باشندۀ همان ناحیۀ باشند که یم خواهند 
 کنند، و رای دهندگان فقط از میان کسائز که در ناحیۀ آنان خود را کاندید کرده اند، ییک را انتخاب یم کنند.  

ی
 از آن نمایندگ

جوالی  13جوالی برای مالحظه و برریس آماده خواهد شد و جلسه ویژه دوم بورد بتاری    خ  6 تاری    خ نقشه ها ایلهای طرح 
اک کنندگانبرگزار خواهد شد که در آن مسئول جمعیت شنایس نقشه های طرح شده را توضیح خواهد داد و  فرصت  اشیی

جوالی در چندین محل در رسارس  22و  20ای خواهند داشت که در مورد آن نظر و پیشنهاد بدهند. جلسات مردیم بتاری    خ ه
ز بطور آنالین برگزار خواهد شد که فرصتی دیگری برای کسب دیدگاه ها و نظریات بدست خواهد داد.  حوزۀ تعلییم و نی 

نتی  از طریقنظریات را یم توان در هر زمائز به طور آنالین  ز ارسال  https://www.sanjuan.edu/electionsآدرس انیی نی 
 نمود. 

برگزار خواهد کرد که در آن به دیدگاه ها و پیشنهادات مردم پیش  2021جوالی  27بورد آخرین جلسۀ ویژۀ خود را بتاری    خ 
جهت تایید فرستاده شود، گوش داده خواهد  آن به کمیسیون کونتی  قطعنامۀاز آنکه طرح نقشه های نوایح تصویب گردد و 

 این زمینه اقدام نماید.  آگست در  10شد. کمیسیون کونتی باید ایل تاری    خ 

آراء تصویب  اتفاق، بورد تعلیم و تربیه قطعنامه ی را در مورد آغاز پروسۀ رسیم عبور به انتخابات ناحیوی با 2020در مارچ 
 پروسه و استماع نظ

ز
را در ماه اپریل صادر کرد  N-48-20ریات مردم، فرماندار نیوسم حکم اجرائی شماره کرد. بعد از معرف

سبب آن، جدول زمائز پروسه عبور به انتخابات ناحیوی به منظور محافظت از صحت و مصئونیت مردم در جریان که به 
، بورد رای به توقف پروسهگشیوع کوید، متوقف   وی از این حکم اجرائی  . داد  ردید. در پی 

متوقف  19 –جون که به سبب آن، این پروسه ها به دلیل شیوع کوید  30با انقضاء حکم اجرائی فرماندار نیوسم  بتاری    خ 
 گردیده بود، حوزۀ تعلییم پروسۀ عبور را دو باره آغاز نموده و آن را در داخل چارچوب زمائز قانوئز آن تکمیل خواهد کرد. 

س نشده است. به منظور تحقق چارچوب  2020سال  رسشماری آمار و ارقام با تاخی  مواجه گردیده و تا هنوز قابل دسیی
 طرح نقشه ها در اواخر  2010رسشماری سال  آمار و ارقامزمائز الزم، در طرح فعیل نقشه ها از 

ً
استفاده خواهد شد و بعدا

س قرار گرفت، بازنگری خو   اهد شد. خزان زمانیکه آمار و ارقام جدید به دسیی

نتی  یم توانید تازه ترین معلومات در مورد پروسه،  https://www.sanjuan.edu/electionsبا مراجعه به صفحۀ انیی
س گردیدند، مالحظه نمائید.   چارچوب زمائز مکمل پروسه و نقشه ها را زمانیکه قابل دسیی
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