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Огляд процесу Веб історія
Відновлення переходу до виборів довірених осіб
Об'єднаний шкільний округ San Juan відновить процес переходу до виборів довірених
осіб/кандидатів, по районам з 1 липня, після того, як всі процеси були припинені
відповідно до розпорядження штату, на час пандемії COVID-19 з метою захисту здоров'я і
безпеки населення. Під час спеціальної зустрічі 1 липня, демограф округу, розгляне
процес і критерії, які використовуються для розробки карт територій районів, і Рада
заслухає думку громадськості з цього питання.
В даний час в окрузі використовується метод виборів, так званим «загальним» чином, при
якому всі кандидати в Раду по освіті, включені в бюлетень кожного виборця, на території
всього округу. Потім виборці голосують за ту кількість місць, які в даний час відкриті, і
обираються ті, хто отримав найбільшу кількість голосів по всьому округу. За моделлю
виборів по районах, округ ділиться на більш дрібні райони, і в кожному районі обирається
одним кандидат на посаду члена Ради по освіті, в окрузі. Кандидати в Раду повинні
мешкати в районі, який вони представлятимуть, виборці обирають тільки одного
кандидата з тих, хто балотується в їх районі.
Первинний проект карти буде доступний для ознайомлення до 6 липня, а друге
спеціальне засідання ради директорів відбудеться 13 липня, на якому демограф
представить карти і ви отримаєте можливість висловити свою думку всім бажаючим. 20 і
22 липня проводитимуться зустрічі із представниками громади в декількох місцях, по
всьому округу, а також в Інтернеті, це додаткові можливості для внесення пропозицій, які
також можна відправити онлайн в будь-який час, відвідавши веб-сторінку
https://www.sanjuan.edu/elections.
Правління проведе заключне спеціальне засідання 27 липня 2021 року, на якому будуть
проведені публічні слухання перед вибором остаточного варіанти карти для прийняття і
постановою про передачу на затвердження Комісії округу. Комісія округу Сакраменто,
повинна прийняти рішення до 10 серпня.
У березні 2020 року, Рада з освіти, одноголосно затвердив резолюцію про початок
формального процесу переходу до районних виборів довірених осіб. Після початкової
презентації та публічних слухань губернатор Ньюсом видав указ N-48-20 в квітні 2020
року, який призупинив процес, унаслідок початку пандемії і для захисту здоров'я і безпеки
населення. Рада з освіти, проголосував за призупинення процесу відповідно до
розпорядження властей штату.
Термін дії указу губернатора Ньюсома, про припинення процесів через пандемію COVID19, закінчується після 30 червня, і округ відновить роботу з переходу до нової моделі
виборів і завершить процес у встановлені законом терміни.
Дані перепису 2020 року ще не були доступні. Щоб укластися в необхідні терміни, в
поточному дизайні карт будуть використовуватися дані перепису 2010 року, а потім до них
повернутися пізніше цієї осені, коли будуть доступні нові дані, від перепису 2020 року.
Відвідайте https://www.sanjuan.edu/elections для отримання останньої інформації про
процес, дати і дії та проекту карти, коли вони стануть доступні.

