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ی پروسه  برای معیاد زمان  انتخابات ناحیوی عبور بهاز رس گیر

ن ایالت، این 2020در مارچ   آغاز کرد. طبق قوانی 
ً
، بورد تعلیم و تربیۀ حوزۀ تعلییم سن هوان پروسۀ عبور به انتخابات ناحیوی را رسما

ن تکمیل شود و در آن فرصت های   معی 
برای مشارکت مردم در این پرُوسه وجود داشته  بامفهومپروسه باید در داخل یک چارچوب زمانن

 باشد. 

از زمانیکه این روند در جریان بود، فرماندار نیوسم حکم اجرانی را صادر کرد که به سبب آن این گونه پروسه ها به منظور محافظت 

وی این حکم، حوزۀ ت  علییم این روند را متوقف کرد. صحت و مصئونیت مردم در جریان شیوع کوید باید متوقف یم گردید. پی 

ی روند عبور به انتخابات ناحیوی رس  2021جون  30حکم اجرانی فرماندار نیوسم بتاری    خ  منقضن یم گردد که در نتیجه، امکان از رسگی 

 جوالی میرس یم شود.  1از تاری    خ 

 

 2021اقدامات پیش از جون 

  2982تصویب قطعنامۀ  – 2020 ،مارچ 10

از انتخابات عمویم به انتخابات ناحیوی را  گذار تربیه قطعنامه ی را به اتفاق آراء تصویب کرد که یط آن قصد خود برای  بورد تعلیم و 

ن ناحیه های انتخابانی آغاز گردید. اعالم کرد.   با تصویب این قطعنامه، روند رسیم تعیی 

 

 پروسه توسط مسئول جمعیت شنایس، جلسه استماع – 2020 ،مارچ 31
 
 1یۀ مردیم شماره معرف

ن نوایح انتخابانی و معیاری های بالقوه برای ترسیم حدود نقشه های نوایح  مسئول جمعیت شنایس حوزه تعلییم در مورد روند تعیی 

 انتخابانی معلومات داد. 

 

 N-48-20صدور حکم اجرانی شماره  – 2020 ،اپریل 9

ذار به انتخابات گالزم قانونن در پروسه های از قبیل کار حوزه تعلییم در زمینه   چارچوب های زمانن فرماندار نیوسم با صدور حکم اجرانی 

ایط شیوع کوید  در این پروسه ها بهیی شود و امکان مشارکت و جلسات مشورنی با مفهوم حضوری مردم  1۹-ناحیوی را تا زمانیکه رسر

 به تعویق انداخت.  را  رد گمیرس  

 

 استماعیه به تعویق افتادجلسه معلومانی و  – 2020اپریل،  14

وری که تدویر ان پالن شده بود از آجندای بورد تعلیم و تربیه خارج گردید  جلسۀ معلومانی و جلسۀ استماعیه دوم از دو جلسۀ ضن

ات حکم اجرانی شماره   تاثی 
 روی پروسه را مورد ارزیانی قرار دادند.   N-48-20چنانچه کارمندان و مشاورین حقوقی

 

  2991تصویب قطعنامۀ  – 2020اپریل،  28

 بورد تعلیم و تربیه به اتفاق آراء قطعنامه ی را صادر کرد که در آن قصد خود برای 
ً
ن جلسات استماعیه مربوط موقتا به تعویق انداخیی

ن صیح ایاالنی به روند عبور انتخابات  ن صیح محیل دیگر تدابی  فاصله  بورد به انتخابات ناحیوی را تا زمانیکه نه مسئولی  و نه مسئولی 

 را توصیه یا وضع نیم کنند، اعالم کرد.  1۹-اجتمایع به دلیل شیوع کوید
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  2021جون،  8اقدامات بعد از 

 ات تازهمجلسۀ معلومانی و ارائه معلو  – 2021جون،  8

 به بورد معلومات تازه ارائه نمود تا بورد معیاد زمانن و 
ی
ی روند انتقال را چنانچه که مشاور حقوق اقدامات الزم برای از رسگی 
ایط کوید  بهیی میشود و انتظار یم رود که محدودیت های صیح برداشته شود، مورد غور و برریس قرار دهد.  19-رسر

 

  N-08-21شماره حکم اجرانی  – 2021جون،  11

ن ترصی    ح شده است: "احکام ذیل  فرماندار نیوسم N-84-حکم اجرانی شماره شامل  ]کهحکم اجرانی صادر کرد که در آن چنی 
 یم ماند که با  2021جون،  30، ایل تاری    خ [ یم شود 02

ی
ایط نافذ و مری االجرا باق فرارسیدن آن تاری    خ، این احکام، تابع رسر

 "انفرادی که در فقره های شمرده شده توضیح گردیده است، منقضن یم گردد. 

 

 جلسۀ معلومانی و ارائه معلومات تازه – 2021جون،  22

 معلومات تازه دیگری به بورد ارائه نمود که بورد مطابق آن، جدول زمانن بازنگری شده و اقدامات برای از رس 
ی
مشاور حقوق

ی پروسۀ عبور را بر اساس حکم اجرانی   برریس نماید.  N-08-21گی 

 حکم اجرانی انقضاء یم یابد – 2021جون،  30

ی  2021جون،  30بعد از تاری    خ  فرماندار نیوسم N-48-20حکم اجرانی  برداشته خواهد شد که با این کار، زمینه از رسگی 
 روند عبور به انتخابات ناحیوی فراهم یم گردد. 

 

ی    ح موضوعات از سوی مسئول جمعیت شنایس، جلسۀ شماره جلسۀ ویژه بورد:  – 2021جوالی،  1  2تشر

 سمع نظریات مردم قبل از طرح نقشه ها

ی    ح خواهد کرد. بعد از مسئول جمعیت  شنایس حوزۀ تعلییم عناض و اقدامات الزم برای طرح و ترتیب نقشه نوایح را ترسر
ن تهیه و ترتیب طرح  غور و برریس نظریات مردم، بورد هدایات الزم را در رابطه به معیار های که مسئول جمعیت شنایس حی 

د، صادر خواهد کرد.   اولیه نقشه ها باید مد نظر گی 

 

 طرح اولیۀ نقشه ها نشر یم شود – 2021جوالی،  6 ایل

یس مردم برای مطالعه و برریس  طرح اولیۀ نقشه ها، که از سوی مسئول جمعیت شنایس تهیه یم شود، نرسر گردیده و در دسیی
 آنان قرار داده خواهد شد. 

 

 برای مرور و برریس نقشه ها 1شماره  جلسۀ ویژه بورد: جلسۀ علن  استماعیه – 2021جوالی،  13

https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/04/4.9.20-EO-N-48-20-fnl.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/04/4.9.20-EO-N-48-20-fnl.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/04/4.9.20-EO-N-48-20-fnl.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/04/4.9.20-EO-N-48-20-fnl.pdf
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ی    ح خواهد کرد. بورد  اک کنندگان، ترسر مسئول جمعیت شنایس حوزۀ تعلییم طرح اولیه نقشه ها را جهت غور و برریس اشیی
 یط جلسه استماعیه، از مردم طالب نظریات و پیشنهادات شان در رابطه به طرح پیشنهادی نقشه )ها( خواهد شد. 

 

 جلسات مردیم  – 2021جوالی،  14

تعلییم جلسات مردیم را در سه محل مختلف در رسارس حوزۀ تعلییم و همچنان بطور آنالین برگزار یم کند تا امکان  حوزۀ
ن  گردد. در هر جلسه معلومات مخترصی در رابطه به هدف و روند عبور به   میرس مشارکت مردم از راه دور در این جلسات نی 

اک ن به اشیی کنندگان فرصت داده یم شود که نقشه های پیشنهادی را برریس نموده و در   انتخابات ناحیوی ارائه یم شود و نی 
 مورد آن اظهار نظر کنند. 

 

 جلسات مردیم  – 2021جوالی،  15

تعلییم و همچنان بطور آنالین برگزار یم کند تا امکان  حوزۀ تعلییم جلسات مردیم را در سه محل مختلف در رسارس حوزۀ
ن ممکن گردد. در هر جلسه معلومات مخترصی در رابطه به هدف و روند عبور  مشارکت مردم از راه دور در این جلسات نی 

اک کنندگان فرصت داده یم شود که نقشه های پیشنهادی را بر  ن به اشیی ریس نموده و به انتخابات ناحیوی ارائه یم شود و نی 
 در مورد آن اظهار نظر کنند. 

 

 نسخۀ بازنگری شدۀ نقشه ها نشر یم شود  – 2021جوالی،  20ایل 

ی به مسئول جمعیت شنایس در جریان در رابطه به معیار های  جوالی 3مورخ جلسه  بورد تعلیم و تربیه شاید هدایات بیشیی
ن شود، طرح بازنگری شده ی نقشه )ها( منترسر  ن طرح و تهیه نقشه ها باید مد نظر گرفته شود، صادر کند. اگر چنی  که حی 

س قرار داده خواهد شد.  2021جوالی  20شده و جهت غور و برریس مردم ایل تاری    خ   در دسیی

 

جلسۀ ویژه بورد: جلسۀ دوم سمع نظریات مردم در مورد نقشه ها و جلسۀ تصویب  – 2021جوالی،  27

 نقشه ها

ن جهت غور و برریس طرح پیشنهادی نقشه ها و دریافت نظریات نهانی مردم برگزار خواهد بورد تعلیم و تربیه  جلسۀ دویم را نی 
 برگزار نموده و قطعنامه ی نهانی را تصویب کند که در آن از کمیته کونتی کرد. ان

ن تظار یم رود که بورد جلسه استماعیه ی نی 
 خواسته خواهد شد که روند عبور به انتخابات ناحیوی و نقشه های مربوطه را تصویب نماید. 

 

 ارسال نقشه نهانی به کمیتۀ کوننی  – 2021جوالی،  28

نقشه و قطعنامه نهانی برای عبور به انتخابات ناحیوی طوریکه مقرر گردیده است، به کمیته کونتی ارسال خواهد شد. بورد 
 تعلیم و تربیۀ اداره معارف کونتی سکرمنتو به عنوان کمیته کونتی عمل یم کند. 

 

 اقدامات کمیته کوننی  – 2021آگست،  10ایل 



FARSI 

HO 6/21 

کونتی )بورد تعلیم و تربیۀ اداره معارف کونتی سکرمنتو( جلسۀ علتن را جهت غور و آگست، کمیته   10جوالی ایل  28از 
 طرح عبور حوزه تعلییم به انتخابات ناحیوی و نقشه های نهانی مصوب آن برگزار خواهد کرد. برریس 

 

 
 

 2020بازنگری بر اساس آمار و ارقام رسشماری سال 

استفاده خواهد شد.  2010، از آمار و ارقام جمعیت سال 2021مصوب جوالی  با توجه به معیاد های زمانن الزم، در نقشۀ
د که در  2021قرار است در اواخر خزان سال  2020احصائیه جمعیت از رسشماری سال  س و استفاده قرار گی 

قابل دسیی
طبق آمار جدید جمعیت، همان زمان، حوزۀ تعلییم با یک مسئول جمعیت شنایس کار خواهد کرد تا معلوم نماید که آیا بر 

انی در نقشه ها الزم است و  .  یا آوردن تغیی   خی 

( ختم سپتمیر  را از دولت فدرال بدست  2020انتظار یم رود که کلیفورنیا آمار و ارقام رسشماری سال  – 2021)تخمین 
 آورد. 

( اکتوبر  ن ایالت آمار و ارقام رسشماری را برریس نموده و  – 2021)تخمین  ات الزم را بوجود خواهند آورد. مسئولی   تغیی 

( نومیر  س عموم قرار داده یم شود. مسئول جمعیت شنایس  2020آمار و ارقام رسشماری سال  – 2021)تخمین  در دسیی
 ناحیه بندی مجدد را تهیه یم کند.  برریسحوزۀ تعلییم آمار متذکره را تجزیه و تحلیل نموده و 

( دسمیر  وری 2021)تخمین  ات الزیم گردد، طرح جدید نقشه ها تهیه شده و با مردم  – 2022 تا فیر اگر آوردن تغیی 
یک ساخته خواهد شد.   جهت کسب نظریات آنان رسر

وری،  28ایل   تغیی   – 2022فیر
در صورت لزوم، بورد نقشۀ جدیدی را تصویب خواهد کرد که در آن حدود نوایح انتخابانی

 بهیی مد نظر گرفته شود.  2020بر اساس آمار و ارقام رسشماری  داده یم شود تا در آن، توازن جمعیت

 آغاز انتخابات کریس های نوایح انتخابانی  – 2022نومیر 

 ادامۀ انتخابات کریس های نوایح انتخابانی  – 2024نومیر 

 


