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( BY TRUSTEE AREA)  محیلسیستم بورد بر اساس  اتانتخاب

را از   ات نامه ای را اتخاذ نموده است که بر اساس آن قصد دارد تا شیوه انتخابقطع ،وانسن بورد آموزش و پرورش حوزه تعلییم 
(  by-trustee area elections) انتخابات محیل"سیستم ( به "at-large system of election" )سیستم انتخابات عمویم"

ات در انتخابات عمویم ماه نوامیر سال  . شود تطبیق یم  ۲۰۲۰، تغییر دهد. در صورت تصویب، این تغییر

ن انتخابات عمویم ) ( چیست؟trustee areas( و انتخابات محیل )at-large electionsتفاوت بی 

(، تمام را دهنده ها در حوزه تعلییم برای انتخاب هریک از اعضای بورد مکتب/مدرسه at-large electionدر انتخابات عمویم )
دهند رای یم

گردد. باشنده های هر محل برای  (، حوزه تعلییم به محالت کوچک تقسیم یمby trustee areaدر سیستم انتخابات محیل )
برای بورد مکتب/مدرسه در محلهنامزد هایی که  بهتوانند اما نیمدهند نامزد های مورد عالقه شان در محل خود شان رای یم

دیگری کاندیدا نموده اند، رای بدهند. 

ن سیستم   ؟یستها چروند انتقال بی 
ن گام را در این زمینه با تصویب قطع  نامه بیان شده است  مارچ برداشت. در این قطع   ۱۰ای به تاری    خ  نامه بورد آموزش و پرورش اولیر

امور  که حوزه تعلییم قصد دارد تا سیستم انتخابات را تغییر دهد. حوزه تعلییم در تالش است تا قبل از استفاده از یک کارشناس 
ن  یقشه های بالقوه برای مشاهده توسط مردم و ارائه نظر در باره آن، معیار هایی را مشخص بسازد که در تعاحصائیه برای تهیه ن یر

ن  ( مورد استفاده قرار یم trustee areasمرزهای محله های انتخابایی ) د. نقشه نهایی باید توسط بورد آموزش و پرورش و نیر گیر
( تصویب  County Committee on School District Organizationتعلییم )  هایتوسط کمیته شهرستان برای تنظیم حوزه 

گردد. 

لزوم درخواست از   در جریان این فرایند، حوزه تعلییم همچنان از وزارت آموزش و پرورش کالیفرنیا درخواست خواهد نمود تا از 
تا گردد که انتقال ین سوال از رای دهندگان باعث یم. طرح ارای دهندگان محیل برای تائید تغییر سیستم انتخابات، انرصاف نماید 

طور بالقوه حوزه به تعویق بیفتد  ۲۰۲۰انتخابات ماه نوامیر سال  پس از زمان   را در معرض مصارف پرهزینه دادریس تعلییم، و ب
) ایط قانوین راat-large system of electionsدهد. سیستم انتخابات عمویم )قرار یم  )دعوای قضایی ( ممکن نتواند تمام شر

خواه رای دهنده های محیل باشد. اگر شیوه دل تکمیل نماید حتی 

دهد؟چرا حوزه تلعییم این تغیی  را اکنون انجام یم  

تغییر  پرورش عالقه مند است که آواز تمام رای دهندگان در حوزه تعلییم شنیده شود و به این عقیده است که بورد آموزش و 
ن سیستم انتخابات را در مطابقت با تمام احکام قانون حقوق رایسیستم انتخابات هدف متذکره را تقویت یم دیه  نماید و نیر

دهد. کالیفرنیا قرار یم 

بحث های  دهد. اطالعات احصائیه/ششماری ایاالت متحده امریکا اساس ترسیم خطوط شحدی محالت رای دیه را تشکیل یم 
که اطالعات پس از این   ۲۰۲۱( در سال  trustee areasانتخابات محیل )سیستم  به    انتقال  مبتن بر پیشنهاد  طرح  غیر رسیم در باره  

.رس گردد، صورت گرفته استقابل دست ۲۰۲۰احصائیه/ششماری سال 

وری سال جاری دریافت نموده   bay areaنامه ای را از طرف یک وکیل از منطقه با این حال، حوزه تعلییم درخواست در ماه فیر
وری دادریس احتمایلمصارف  در برابر است. برای حفاظت از حوزه تعلییم  ( و غیر ضن ، بورد آموزش و پرورش)دعوای قضایی

د صورت   ۲۰۲۰  نوامیر انتخابات ماه انتخاب نموده است که این انتقال برای  . این امر مستلزم آن است که مرز ها با استفاده  گیر

این روند را برای بازنگری مرزهای محالت   ۲۰۲۱ترسیم شوند. حوزه تعلییم در سال    ۲۰۱۰  سال  احصائیه/ششماریاز داده های  
دیه با استفاده از اداده های ششماری جدید، تکرار خواهد نمود. رای

قانون حق رای کالیفورنیا
قطعنامھ شمارە 2983
قطعنامھ شمارە 2982
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