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 د پروسې عمومي کتنھ د ویب کیسھ  CVRAد 

 د معتمد اړوند ساحې ټاکنو تھ لیږد بیرتھ پیلیږي
د معتمد اړوند ساحې ټاکنو تھ د   1) بھ د جوالی پھ San Juan Unified School Districtد سان جوان یونیفایډ ښوونځي ولسوالۍ (

وبا پرمھال د دولت یوه اجرایوي امر لھ مخې  19-خوندیتوب محافظت لپاره د کوویډلیږد پروسھ بیرتھ پیلوي، چې د عامې روغتیا او 
نیټھ د یوې ځانګړې ناستې پرمھال بھ د ولسوالۍ د سر شمیرنې متخصص د معتمد ساحې نقشو جوړولو    1درول شوې وه. د جوالی پھ 

 وري. لپاره کارول شوې پروسې او معیار بیاکتنھ وکړي او بورډ بھ عامھ نظرونھ وا
 

اوسمھال، ولسوالۍ د ټاکنو لپاره داسې یو میتود کاروي چې "پراخھ" ټاکنې ورتھ ویل کیږي، پدې کې د بورډ لپاره ټول نوماندان د ھر  
رایھ ورکونکي د رایھ ورکولو پاڼھ باندې وي. رایھ ورکونکي اوسمھال د پرانیستي سیټونو لپاره تر ټاکلي شمیر پورې رایھ ورکوي چې 

ھ نوماندان ټاکل کیږي کوم چې پھ ټولھ ولسوالۍ کې ډیرې رایی خپلې کړي. د معتمد اړوند ساحې ټاکنو کې ولسوالۍ پھ پدې کې ھغ
کوچنیو ساحو ویشل کیږي چې د ھرې ساحې استازیتوب د بورډ یو غړی کوي. د بورډ لپاره نوماندان باید ھماغھ ساحھ کې میشت وي د  

 نکي پھ خپلې ساحې کې د نوماندانو څخھ یوازې یو انتخابوي. کومې استازیتوب چې کوي او رایھ ورکو
 

نیټھ وشي، چې    13پورې د بیاکتنې لپاره موجود وي، او د بورډ دوھمھ ځانګړې ناستھ بھ د جوالی پھ   6د نقشې انتخابونھ بھ تر جوالی 
بھ   22او  20ت شتون ولري. د جوالی پھ  پدې کې بھ د نقشو پھ اړه د سر شمیرنې متخصص پریزینټیشن او د عامھ نظرونو لپاره فرص

د ولسوالۍ پھ اوږدو کې پھ څو موقعیتونو کې د ټولنې ناستې وشي او ھمدارنګھ انالین ھم، چې د نظر ورکولو لپاره فرصتونھ برابروي 
 الرې ھرکلھ آنالین ھم سپارل کیدی شي.تھ د ورتګ لھ  https://www.sanjuan.edu/electionsچې 

 
یوه نھایی ځانګړې ناستھ وکړي، ترڅو د منل کیدو لپاره د نھایی نقشې انتخابولو مخکې، او د تصویب   27جوالی پھ   2021بورډ بھ د 

 پورې اقدام وکړي. 10لپاره د کاونټي کمیسون تھ د ورتګ پریکړې نھ مخکې عامھ اوریدا برابر کړي. د ټولنې کمیسون باید د اګست 
 

مارچ کې، د ښوونې بورډ د رایو پھ اتفاق د معتمد اړوند ساحې ټاکنو تھ د لیږد رسمي پروسې پیل کولو پریکړه تصویب کړه.  2020پھ 
د وبا   ېکوم چ ړصادر ک N-48-20امر  ويیاجرا ېک لیاپر 2020د  وسومیوروستھ، والي ن دایاو د عامھ اور شنټینیزیپر نيړد لوم
بورډ د اجرایوي امر سره پھ تطابق کې د   .ولوډ نځو شیلپاره مھالو ېمحافظت پھ موخھ د پروس توبیاو خوند ایروغت ېل د عامپرمھا

 پروسې ځنډولو تھ رایھ ورکړه. 
 

سره، بھ ولسوالۍ پای تھ رسیدو  30وبا لھ املھ د دا ډول پروسو ځنډولو لپاره د والي نیوسوم د اجرایوي امر نیټې د جون پھ   19-د کوویډ
 لیږد بیرتھ پیل کړي او لھ قانوني پلوه اړین مھالني چوکاټ کې بشپړ کړي.

 
  2010سر شمیرنې ډیټا ځنډول شوې او تراوسھ موجود نده. د اړین مھالویشونو پوره کولو لپاره، د نقشې اوسني ډیزاینونھ بھ د  2020د 

 ا ترالسھ شي نو لھ سره بھ یې بیاکتنھ وشي.سر شمیرنې ډیټا وکاروي او پدې مني کې کلھ چې نوې ډیټ
 

د پروسې، بشپړ مھالویشونو، او د موجودیت پھ صورت کې د نقشو پھ اړه وروستي معلوماتو لپاره د 
https://www.sanjuan.edu/elections .نھ لیدنھ وکړئ 
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