
 د معتمد ساحې پروسې د بیرتھ پیل مھالویش 
 

پھ مارچ کې، د سان جوان یونیفایډ ښوونځي ولسوالۍ د ښوونې بورډ پھ رسمي ډول د معتمد اړوند ساحې ټاکنو تھ د لیږد   2020د 
خلکو با معني دخالت لپاره پکې  پروسھ پیل کړه. د ایالت د قانون لھ مخې، دا پروسھ باید پھ ټاکلي مھالني چوکاټ کې بشپړه شي او د عام 

 فرصتونھ شامل وي.
 
کلھ چې دا پروسھ الره کې وه، والي نیوسوم د عامې روغتیا خوندیتوب لپاره د دې پھ څیر پروسو لپاره د مھالویشونو ځنډولو اجرایوي 

 امر صادر کړ. د دې اجرایوي امر سره پھ مطابقت کې، ولسوالۍ خپلھ پروسھ ودرولھ. 
 

نیټې وروستھ لیرې کړی شي، چې پدې سره بھ د معتمد اړوند ساحې ټاکنو تھ د    30جون  2021م اجرایوي امر بھ د د والي نیوسو
 جون دمخھ ګامونھ 2021نیټھ بیرتھ پیل شي. د    1اوښتون پروسھ د جوالی پھ 

 
 پریکړې منل 2982د  – 10مارچ  2020د 

 

پراخھ څخھ د معتمد اړوند ساحې د بورډ ټاکنو تھ اوښتون لپاره خپلھ اراده اعالم د ښوونې بورډ د رایو پھ اتفاق سره پریکړه ومنلھ او د 
 کړه. د دې پریکړې منلو د معتمد ساحو د رامینځتھ کولو رسمي پروسھ پیل کړه. 

 
 1د سر شمیرنې متخصص پریزینټیشن، د نقشې نھ مخکې عامھ اوریدا لمبر  – 31مارچ  2020د  

 

د ولسوالۍ د سر شمیرنې متخصص د پروسې پھ اړه او د معتمد ساحې د پولو نقشو د ترسیم لپاره د احتمالي معیار پھ اړه معلومات 
 وړاندې کړل. 

 
 N-48-20اجرایوي امر  – 9اپریل  2020د 

 

والي نیوسوم یو اجرایوي امر صادر کړ چې پھ پروسو کې قانوني اړین مھالویشونھ یې ودرول لکھ د معتمد اړوند ساحې ټاکنو تھ د لیږد 
او فیډبیک راټولولو  وبا شرایط د خلکو با معني مخامخ حضوري ښکیلتیا  19-لپاره د ولسوالۍ کار، تر داسې وخت پورې چې د کوویډ

 اجازه ورکړي. 
 

 پریزینټیشن او اوریدا وځنډول شو – 14اپریل  2020د 
 

یو پالن شوی پریزینټیشن او د دوه اړینو اوریداو څخھ دوھمھ د ښوونې بورډ د ناستې اجنډا څخھ لیرې کړی شو او کارمندانو او حقوقي 
 اجرایوي امر اغیزو ارزولو لپاره کار وکړ.  N-48-20شورا پھ پروسھ د 

 
 پریکړې منل 2991د – 28اپریل  2020د 

 



د ښوونې بورډ د رایو پھ اتفاق سره یوه پریکړه ومنلھ او تر داسې وخت پورې د معتمد اړوند ساحې ټاکنو تھ د بورډ د لیږد پورې تړلي 
وبا لھ املھ د ټولنیز  19-ې روغتیا نھ ایالتي او نھ ھم ځایی چارواکي د کوویډاوریدا د لنډمھالھ ځنډولو لپاره خپل تکل اعالم کړ چې د عام

 واټن اقداماتو سپارښتنھ ونکړي یا یې تحمیل نکړي.

 

 وروستھ ګامونھ 8جون  2021د 

 
 پریزینټیشن او تازه معلومات  – 8جون  2021د 

موخھ الزمي ګامونو لپاره بورډ تھ تازه معلومات ورکړل ځکھ چې حقوقي شورا د مھالویش بیاکتنې او د لیږد پروسې بیرتھ پیل کولو پھ  
 وبا شرایط ښھ شوي او تمھ کیږي چې روغتیایی محدودیتونھ بھ نرم کړی شي. 19-د کوویډ

 
 N-08-21اجرایوي امر  – 11جون  2021د 

باید   پکې شامل دی] N-48-20اجرایوي امر  U[چې والي نیوسوم یو اجرایوي امر صادر کړ، چې پکې ویل شوي و "الندې مقررات 
ځواک او اغیزه کې وي، چې پدغھ وخت کې بھ یې نیټھ پای تھ ورسیږي البتھ پورې پھ بشپړ  30جون  2021پرځای پاتې شي او باید د 

 پھ شمیرنې پاراګرافونو کې شرح شوي انفرادي شرایط پھ پام کې نیول کیږي."
 

 پریزینټیشن او تازه معلومات  – 22جون  2021د 

ح شوي مھالویش او د لیږد پروسې بیرتھ پربنسټ د اصال  N-08-21حقوقي شورا بورډ تھ تازه معلومات ورکړل چې د اجرایوي امر 
 پیل کولو لپاره ګامونو بیاکتنھ وکړي

 
 د اجرایوي امر نیټھ پای تھ رسیږي – 30جون  2021د 

نھ وروستھ لیرې کړی شي، چې د معتمد اړوند ساحې ټاکنو تھ اوښتون  30جون  2021بھ د  N-48-20د والي نیوسوم اجرایوي امر 
 پروسې بیرتھ پیل کولو تھ بھ الره اواره شي.

 

د بورډ ځانګړې ناستھ: د سر شمیرنې متخصص پریزینټیشن، د نقشې دمخھ عامھ   – 1جوالی  2021د 
 2اوریدا لمبر 

شې جوړولو لپاره الزمي موارد او ګامونھ وړاندې کړي. د عامھ نظرونو مالحظھ کولو  د ولسوالۍ د سر شمیرنې متخصص بھ د نق
وروستھ بھ بورډ د ھغھ معیار پھ اړه الرښود ورکړي چې د سر شمیرنې متخصص بھ یې د پیښ لیک نقشو پھ چمتو کولو کې پھ پام کې  

 نیسي.

 

 پیښ لیک نقشې خپریږي – 6جوالی  2021تر 

 ې د سر شمیرنې متخصص لخوا جوړې شي، بھ خپرې شي او د عامھ بیاکتنې لپاره بھ موجود وي.پیښ لیک نقشې، څنګھ چ

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


 1د بورډ ځانګړې ناستھ: د نقشې بیاکتنې عامھ اوریدا لمبر  – 13جوالی  2021د 

نقشې [نقشو] پھ  د ولسوالۍ د سر شمیرنې متخصص بھ پیښ لیک نقشھ [نقشې] د مالحظاتو لپاره وړاندې کړي. بورډ بھ د وړاندیز شوي
 اړه نظرونو ترالسھ کولو لپاره عامھ اوریدا پھ الره واچوي.

 

 د ټولنې ناستې  – 14جوالی  2021د 

ولسوالۍ بھ د ولسوالۍ پھ اوږدو کې پھ درې موقعیتونو کې د ټولنې د ناستو کوربھ توب وکړي او ھمدارنګھ آنالین انتخاب بھ ھم ولري 
الرې ھم ګډون وکړی شي. ھره ناستھ کې بھ د لیږد موخې او پروسې لنډ عمومي لیدلوری وړاندې کیږي او چې د ټولنې غړي لھ لیرې 

 ھمدارنګھ د وړاندیز شوي نقشو بیاکتنې او فیډبیک ورکولو لپاره فرصت بھ ھم پکې شتون ولري. 
 
 

 د ټولنې ناستې  – 15جوالی  2021د 

تونو کې د ټولنې د ناستو کوربھ توب وکړي او ھمدارنګھ آنالین انتخاب بھ ھم ولري ولسوالۍ بھ د ولسوالۍ پھ اوږدو کې پھ درې موقعی
چې د ټولنې غړي لھ لیرې الرې ھم ګډون وکړی شي. ھره ناستھ کې بھ د لیږد موخې او پروسې لنډ عمومي لیدلوری وړاندې کیږي او 

 ھ ھم پکې شتون ولري. ھمدارنګھ د وړاندیز شوي نقشو بیاکتنې او فیډبیک ورکولو لپاره فرصت ب

 
 

 اصالح شوي نقشې خپریږي  – 20جوالی  2021تر 
 

ناستې پرمھال د سر شمیرنې متخصص تھ د ھغھ معیار پھ اړه نوره الرښوونھ ھم وکړي کوم چې د  13د ښوونې بورډ ممکن د جوالی 
  2021نقشھ [نقشې] بھ خپرې شي او تر نقشو جوړولو کې باید پھ پام کې ونیول شي. کھ ھمداسې وشي نو اصالح شوي پیښ لیک 

 پورې بھ د عامھ بیاکتنې لپاره موجود وي. 20جوالی 
 
 

 او د نقشې د منلو اوریدا  2د بورډ ځانګړې ناستھ: د نقشې بیاکتنې عامھ اوریدا لمبر  – 27جوالی  2021د 
 

نظرونو ترالسھ کولو لپاره دوھمھ عامھ اوریدا پھ   د ښوونې بورډ بھ د وړاندیز شوي نقشو مالحظھ کولو او د ټولنې غړو لخوا د نھایی
الره واچوي. تمھ کیږي چې بورډ بھ عامھ اوریدا پھ الره واچوي او یوه نھایی پریکړه بھ ھم وکړي چې د کاونټي کمیټې نھ غوښتنھ 

 وکړي د معتمد اړوند ساحې ټاکنو تھ لیږد او دې پورې تړلي نقشې تصویب کړي.
 

 نھایی نقشې د کاونټي کمیټې تھ سپارل کیږي  – 28جوالی  2021د 
 

نھایی نقشھ او د لیږد لپاره پریکړه بھ د اړتیا لھ مخې د کاونټي کمیټې تھ وسپارل شي. د سکریمانټو کاونټي د ښوونې دفتر د ښوونې 
 بورډ د کاونټي د کمیټې پھ توګھ خدمت کوي.

 د کاونټي کمیټې کړنې  –پورې   10اګست  2021تر 



ترمینځ بھ د کاونټي کمیټھ (د سکریمانټو کاونټي د ښوونې دفتر د ښوونې بورډ) بھ د ولسوالۍ د لیږد او نھایی  10او اګست  28د جوالی 
 تصویب شوي نقشې مالحظھ کولو لپاره عامھ ناستھ مھالویش کړي.

 
 

 سر شمیرنې ډیټا سره سمونونھ   2020د 
 

څخھ د سر شمیرنې ډیټا کاروي. تمھ   2010جوالی کې تصویب شوي نقشې بھ د   2021د اړین مھالویشونو پھ پام کې نیولو سره، د 
مني کې موجود وي، چې پدغھ وخت کې بھ ولسوالۍ د سر  2021څخھ د سر شمیرنې ډیټا بھ د استعمال لپاره د  2020کیږي چې د 

 شمیرنې متخصص سره د دې مشخص کولو لپاره ښکیل شي چې آیا سمونونو تھ اړتیا شتھ.
 

 فدرالي سر شمیرنې ډیټا ترالسھ کړي.  2020تمھ کیږي کالیفورنیا د  -سپتمبر پای   2021ل) د (اټک
 

 د ایالت چارواکي د سر شمیرنې ډیټا بیاکتنھ کوي او الزمي سمونونھ کوي. -اکتوبر   2021(اټکل) د 
 

وړاندې کیږي. د ولسوالۍ د سر شمیرنې متخصص د نوې لپاره د سر شمیرنې ډیټا د عام خلکو لپاره   2020د  -نومبر   2021(اټکل) د  
 ډیټا بیاکتنھ کوي او د ولسوالۍ د بیرتھ ټاکلو مطالعھ چمتو کوي.

 
کھ سمونونو تھ اړتیا وي، نوې پیښ لیک نقشې بھ چمتو او د عامھ نظرونو لپاره بھ   -فبروري   2021دسمبر تر   2021(اټکل) د  

 وړاندې کړی شي.
 

کھ الزمي وي، بورډ بھ نوې نقشھ ومني او د معتمد اړوند ساحې پولې بھ پکې لھ سره ترتیب شوي وي  -پورې  28فبروري  2022تر 
 سر شمیرنې ډیټا پربنسټ د نفوس مناسب توازن پکې پھ پام کې ونیول شي. 2020ترڅو د 

 
 د معتمد اړوند ساحې سیټونو لپاره ټاکنې پیل کیږي.  -نومبر  2022د 

 
 معتمد اړوند ساحې سیټونو لپاره ټاکنې دوام کوي.د  - نومبر 2024د 
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	حقوقي شورا د مهالویش بیاکتنې او د لیږد پروسې بیرته پیل کولو په موخه لازمي ګامونو لپاره بورډ ته تازه معلومات ورکړل ځکه چې د کوویډ-19 وبا شرایط ښه شوي او تمه کیږي چې روغتیایی محدودیتونه به نرم کړی شي.
	حقوقي شورا د مهالویش بیاکتنې او د لیږد پروسې بیرته پیل کولو په موخه لازمي ګامونو لپاره بورډ ته تازه معلومات ورکړل ځکه چې د کوویډ-19 وبا شرایط ښه شوي او تمه کیږي چې روغتیایی محدودیتونه به نرم کړی شي.
	والي نیوسوم یو اجرایوي امر صادر کړ، چې پکې ویل شوي و "لاندې مقررات [چې U اجرایوي امر N-48-20U پکې شامل دی] باید پرځای پاتې شي او باید د 2021 جون 30 پورې په بشپړ ځواک او اغیزه کې وي، چې پدغه وخت کې به یې نیټه پای ته ورسیږي البته په شمیرنې پاراګرافونو ک...
	حقوقي شورا بورډ ته تازه معلومات ورکړل چې د اجرایوي امر N-08-21 پربنسټ د اصلاح شوي مهالویش او د لیږد پروسې بیرته پیل کولو لپاره ګامونو بیاکتنه وکړي
	د والي نیوسوم اجرایوي امر N-48-20 به د 2021 جون 30 نه وروسته لیرې کړی شي، چې د معتمد اړوند ساحې ټاکنو ته اوښتون پروسې بیرته پیل کولو ته به لاره اواره شي.
	د ولسوالۍ د سر شمیرنې متخصص به د نقشې جوړولو لپاره لازمي موارد او ګامونه وړاندې کړي. د عامه نظرونو ملاحظه کولو وروسته به بورډ د هغه معیار په اړه لارښود ورکړي چې د سر شمیرنې متخصص به یې د پیښ لیک نقشو په چمتو کولو کې په پام کې نیسي.
	د ولسوالۍ د سر شمیرنې متخصص به د نقشې جوړولو لپاره لازمي موارد او ګامونه وړاندې کړي. د عامه نظرونو ملاحظه کولو وروسته به بورډ د هغه معیار په اړه لارښود ورکړي چې د سر شمیرنې متخصص به یې د پیښ لیک نقشو په چمتو کولو کې په پام کې نیسي.
	د ولسوالۍ د سر شمیرنې متخصص به د نقشې جوړولو لپاره لازمي موارد او ګامونه وړاندې کړي. د عامه نظرونو ملاحظه کولو وروسته به بورډ د هغه معیار په اړه لارښود ورکړي چې د سر شمیرنې متخصص به یې د پیښ لیک نقشو په چمتو کولو کې په پام کې نیسي.
	پیښ لیک نقشې، څنګه چې د سر شمیرنې متخصص لخوا جوړې شي، به خپرې شي او د عامه بیاکتنې لپاره به موجود وي.
	د ولسوالۍ د سر شمیرنې متخصص به پیښ لیک نقشه [نقشې] د ملاحظاتو لپاره وړاندې کړي. بورډ به د وړاندیز شوي نقشې [نقشو] په اړه نظرونو ترلاسه کولو لپاره عامه اوریدا په لاره واچوي.
	ولسوالۍ به د ولسوالۍ په اوږدو کې په درې موقعیتونو کې د ټولنې د ناستو کوربه توب وکړي او همدارنګه آنلاین انتخاب به هم ولري چې د ټولنې غړي له لیرې لارې هم ګډون وکړی شي. هره ناسته کې به د لیږد موخې او پروسې لنډ عمومي لیدلوری وړاندې کیږي او همدارنګه د وړان...
	ولسوالۍ به د ولسوالۍ په اوږدو کې په درې موقعیتونو کې د ټولنې د ناستو کوربه توب وکړي او همدارنګه آنلاین انتخاب به هم ولري چې د ټولنې غړي له لیرې لارې هم ګډون وکړی شي. هره ناسته کې به د لیږد موخې او پروسې لنډ عمومي لیدلوری وړاندې کیږي او همدارنګه د وړان...
	ولسوالۍ به د ولسوالۍ په اوږدو کې په درې موقعیتونو کې د ټولنې د ناستو کوربه توب وکړي او همدارنګه آنلاین انتخاب به هم ولري چې د ټولنې غړي له لیرې لارې هم ګډون وکړی شي. هره ناسته کې به د لیږد موخې او پروسې لنډ عمومي لیدلوری وړاندې کیږي او همدارنګه د وړان...
	ولسوالۍ به د ولسوالۍ په اوږدو کې په درې موقعیتونو کې د ټولنې د ناستو کوربه توب وکړي او همدارنګه آنلاین انتخاب به هم ولري چې د ټولنې غړي له لیرې لارې هم ګډون وکړی شي. هره ناسته کې به د لیږد موخې او پروسې لنډ عمومي لیدلوری وړاندې کیږي او همدارنګه د وړان...
	د ښوونې بورډ ممکن د جولای 13 ناستې پرمهال د سر شمیرنې متخصص ته د هغه معیار په اړه نوره لارښوونه هم وکړي کوم چې د نقشو جوړولو کې باید په پام کې ونیول شي. که همداسې وشي نو اصلاح شوي پیښ لیک نقشه [نقشې] به خپرې شي او تر 2021 جولای 20 پورې به د عامه بیاکت...
	د ښوونې بورډ به د وړاندیز شوي نقشو ملاحظه کولو او د ټولنې غړو لخوا د نهایی نظرونو ترلاسه کولو لپاره دوهمه عامه اوریدا په لاره واچوي. تمه کیږي چې بورډ به عامه اوریدا په لاره واچوي او یوه نهایی پریکړه به هم وکړي چې د کاونټي کمیټې نه غوښتنه وکړي د معتمد ...
	نهایی نقشه او د لیږد لپاره پریکړه به د اړتیا له مخې د کاونټي کمیټې ته وسپارل شي. د سکریمانټو کاونټي د ښوونې دفتر د ښوونې بورډ د کاونټي د کمیټې په توګه خدمت کوي.
	د جولای 28 او اګست 10 ترمینځ به د کاونټي کمیټه (د سکریمانټو کاونټي د ښوونې دفتر د ښوونې بورډ) به د ولسوالۍ د لیږد او نهایی تصویب شوي نقشې ملاحظه کولو لپاره عامه ناسته مهالویش کړي.
	د 2020 سر شمیرنې ډیټا سره سمونونه
	د اړین مهالویشونو په پام کې نیولو سره، د 2021 جولای کې تصویب شوي نقشې به د 2010 څخه د سر شمیرنې ډیټا کاروي. تمه کیږي چې د 2020 څخه د سر شمیرنې ډیټا به د استعمال لپاره د 2021 مني کې موجود وي، چې پدغه وخت کې به ولسوالۍ د سر شمیرنې متخصص سره د دې مشخص کو...



