Шкільний округ San Juan Unified School District, як і інші шкільні округи в різних містах
нашої штату, находяться в процесі зміни порядку обрання членів до Ради з освіти на
керівні посади від «загальних» виборів на «районні» вибори.
Започаткований в березні 2020 року, процес був припинений відповідно до розпорядження
губернатора Newsom, щоб допомогти захистити здоров'я і безпеку мешканців штату через
пандемію COVID-19. Оскільки термін дії постанови закінчується 30 червня, наш округ
відновить роботу з цього питання.
Різниця між загальними виборами кандидатів від районних виборів довірених осіб
Зараз члени в Раду з освіти округу San Juan Unified, обираються усіма виборцями в обсязі
всього округу. Це відомо як «загальні / 'at-large'» вибори. Коли для виборів виставлено
кілька місць в Раду по Освіті, виборці обирають кількох кандидатів із числа тих хто
балотуються, коли вони заповнюють свій бюлетень в день голосування.
Коли вибори проводяться «на рівні району / by-trustee areas», округ ділиться на більш
дрібні ділянки, і кандидати на місце в Раді, що представляють цей округ, повинні
проживати в цьому конкретному районі. Виборці вибирають одного кандидата з числа тих,
хто балотується від свого району в окрузі, і не голосують за кандидатів, які представляють
інші райони округу.
Визначення меж ділянок для голосування в окрузі
Межі ділянок для голосування повинні бути приблизно однакового розміру за кількістю
жителів. Використовуючи останні доступні дані перепису населення, демограф створює
карти виборчих дільниць, рівні за кількістю жителів в даному районі, для забезпечення
того, щоб виборці не були несправедливо розділені таким чином, щоб їм було складніше
вибирати кандидатів або впливати на результат виборів в цілому. В рамках цього району,
демограф може також взяти до уваги місцеві умови, такі як основні дороги та природні
перешкоди, або інші причини.
Параметри карти районів для вибору довірених осіб
Демограф нашого округу створить карту виборчих районів після спеціального засідання
Ради з освіти, призначеного на 1 липня. Проект карти буде опублікований не пізніше 6
липня для публічного розгляду і внесення пропозицій.
Якщо керівництво округу запросить виправлення до проекту, ці виправлення будуть
опубліковані не пізніше 20 липня для публічного розгляду і внесення пропозицій.
Поділіться своїм голосом
У жителів нашого округу є безліч можливостей поділитися своєю думкою щодо проекту
карти.
Рада з освіти проведе кілька засідань, в програму яких будуть внесені публічні слухання.
Засідання пройдуть 1 липня 13 липня і 27 липня 2021 року. Будь-який представник
громадськості зможе виступити на слуханнях, для цього виділено до двох хвилин в
програмі обговорення або надіслати нам письмовий коментар.
На 14 і 15 липня, пройдуть збори для громадськості, в трьох місцях по всьому округу, а
також в Інтернеті, пропонуючи можливість дізнатися більше про процес змін, переглянути
запропоновані карти і надати відгуки, які будуть передані до Ради, для їх розгляду.
Також, жителі округу, можуть відправити письмовий відгук в будь-який час протягом усього
процесу, використовуючи цю форму.

