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انتخابات ’حوزۀ تعلییم سن هوان، مثل بسیاری از شهر ها و حوزه های تعلییم دیگر در ایالت، در حال تغییر نحوۀ برگزاری انتخابات از

 . اعضای بورد تعلیم و تربیه است گزینشبرای  ‘ انتخابات ناحیوی’به  ‘عمویم

به منظور فرماندار نیوسم که این گونه فعالیت ها را به تأیس از حکم اجرائیوی آغاز گردیده بود،  2020که ابتداء در مارچ تغییر  روند 

 19-محافظت از سالمت و مصئونیت مردم به دلیل شیوع کوید 
 
علیق در آورده بود، معطل گردید. با انقضاء این حکم به حالت ت مؤقتا

 جون، حوزۀ تعلییم این روند را از رس خواهد گرفت.  30اجرائیوی به تاری    خ 

 

 با انتخابات ناحیویه مقایسدر انتخابات عمویم 

، اعضای بورد حوزۀ تعلییم سن هوان از سوی تمام رای دهندگان در حوزۀ تعلییم برگزیده یم شوند. این گونه انتخابات  در حال حاضر

یاد یم شود. زمانیکه چندین کریس بورد به انتخابات یم رود، رای دهندگان از میان کسانر که خود را کاندید کرده  ‘انتخابات عمویم’به نام 

 اند، چندین نفر را از طریق رای به این کریس ها انتخاب یم کنند. 

 

برگزار یم شود، حوزۀ تعلییم به چندین ناحیۀ کوچک تقسیم یم شود و نامزدان کریس ‘ انتخابات ناحیوی’ل زمانیکه انتخابات به شک

 یم کند، باید باشندۀ همان ناحیۀ مشخص باش
ی

رای دهندگان از میان کسانر که خود را به د. نبورد که از آن ناحیۀ حوزۀ تعلییم نمایندگ

 از ناحیۀ آنان نامزد کرده اند،
ی

 ییک را بر یم گزینند و به نامزدان کریس های ناحیه های دیگر حوزه رای نیم دهند.  نمایندگ

 

ن ناحیه های انتخابات    تعیی 

 یک اندازه باشند. مسئول باشندگانناحیه های انتخابانی باید از لحاظ تعداد 
 
، با استفاده از آخرین آمار و ارقام شنایس جمعیت تقریبا

ر اندازۀ آن ، نقشه های نوایح انتخابانی را به نحوی تهیه و ترتیب یم نماید که موجود رسشماری ایط  ضمن مد نظر گرفتی و الزامات رسر

د که انتخاب کاندید مورد نظرشان برای نبه شکیل تقسیم نشو  که طبقات محافظت شده ی رای دهندگاناز ایناطمینان  برای حصول

ر شود انتخابات تاثیر مطلوب خود را برجای گذارند آنها دشوار گردد ویا نتوانند روی نتیجه   . در حیطۀ این موضوع، مسئول جمعیت، تعیتر

ر مد نظر  شنایس ، موانع طبییع و سایر عوامل را نیر ایط محیل از قبیل راه های عمدۀ مواصالنی ر ناحیه های انتخابانی رسر یم تواند در تعیتر

د.   گیر

 

 ات  گزینه ها برای طرح نقشۀ ناحیه های انتخاب

، تهیه گردد جوالی برگزار   1حوزۀ تعلییم نقشه نوایح انتخابانی را بعد از جلسۀ ویژۀ بورد که قرار است بتاری    خ شنایس مسئول جمعیت 

 جوالی به منظور برریس و ابراز نظر مردم، منتشر خواهد شد.  6پیش نویس این نقشه ها ایل تاری    خ خواهد کرد. 

 

انی که از اثر این بازنگری در نقشه ها وارد یم شود ایل تاری    خ هرگاه بورد خواستار بازنگری در   نقشه ها گردد، تغییر
جوالی  20طرح مقدمانی

 به منظور برریس و ابراز نظر مردم نشر خواهد شد. 

 

یک دیدگاه ها  ی شماتشر

امون نقشه های  فرصت ها و راه های متعددی برای باشندگان محل وجود دارد که یم توانند از طریق آن، دیدگاه ها و نظریات خود را پیر

یک سازند.   پیشنهادی رسر

 

برگزار خواهد کرد که در این نشست ها برای سمع  2021جوالی  27جوالی و  13جوالی،  1بتاری    خ های ه ای بورد نشست های ویژ 

ر گرفته شده است. هر باشندۀ محل یم تواند برای مدت دو دقیقه در این جلسات نظریات و پیشنهادات مردم، وقت مشخص در نظ

انر نماید ویا نظریات خود را بطور کتبی به بورد ارسال نماید.   سخیر

. حوزۀ تعلییم جلسانی مردیم، به شکل حضوری و آنالین، در سه محل در رسارس حوزه برگزار خواهد کرد جوالی،  22و  20بتاری    خ های 

اک کنندگان فرصت خواهد داد که در مورد روند تغییر نحوۀ برگزاری انتخابات معلومات بیشیی کسب نمایند، نقشه این  جلسات به اشیی

 های پیشنهادی را مرور و برریس کرده و در مورد آن اظهار نظر نمایند که نظریات آنان جهت غور و برریس به بورد ارائه خواهد شد. 

ر در هر زمانر با استفاده از این  باشندگان محل یم توانند   ارسال نمایند.  فورمهنظریات کتبی خود را به شکل آنالین نیر
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