
Arabic 

ZI 

12/03/2021 

ف عام  ،2021ناقلت مديرية ترةب San Juan ن لا خاباتال قائمة عم قء الاة صمرشح ي  بعد أن وافق   يف ��
ين لعام   

 

انات التعداد السكا � طام عبس اء. منذ ذلك الح ي  ، تم إصدار ��  عليها م   ؤخً راملس رة لالتع عرخ ايطة اي تعكس لو��
تي تمت الموافقة

يف عدة مناطق من المقاطعة.  نت�جة لذلك، يجب تعديل الخريطة ال 
تي تظهر النمو  

ين .  وال 2020 
 

لستيعاب التغي يات ال تي تم العثور عليها من خل   دال  التعسكا

تحد�د مناطق الوص   

ين لعام 2020 ،  
انات التعداد السكا  � ث عدد السكان. باستخدام �� ًا من ��  بين تكون ءا وصطام  بنفس الحجم تقريب

ًا  ا  بج معمال لبات لضمان عدم تقس�م الفئاتال محةم   أ يف ال طخرائ تي  توازن حجم كل منطقة جنب
ن شئ ديموغرا     سُي

ا رهم أو التأث ي ع نت�جة النتخابات. ضمن هذا �  ي  بطريقة تجعل من الصعب عليهم انتخاب المرشح ي  من اخ��

يف العتبار الظروف المحل�ة مثل الطرق الرئيس�ة والحواجز الطب�ع�ة وعوامل أخ رى.   من الناخب
يف أيضً ا  

 
النطاق، قد يأخذ الديموغرا

 خيارات خريطة منطقة الوص  
ي  
 . خالت العامةاوالمدللمراجعة   ديسمي   / كانون األول  7من المتوقع أن تكون خيارات الخريطة متاحة ف 

 صوتك بمشاركة ال
ي مشاركة  لألعضاء المجتمع ل المناسبات هناك العديد من الفرص و 

حة  وأرائهم  مالحظاتهمف  ستكون   .حول الخرائط المقي 
ي جلسات الستماع العامة و / أو جلسات 

. يمكن ألي فرد تقديم  التعليم إدارةالتعليقات جزًءا من كل اجتماع لمجلس تلق 

األنتخابية  عن ُبعد. من المقرر عقد الجتماعات المتعلقة بإعادة تقسيم الدوائر ، سواء شخصًيا أو دقيقتي    لمدةتعليق يصل 
ي 
اير شباط/  15و  2022 ،يناير  25و  2021، ديسمي   / كانون األول   14ف   .2022 ،في 

ي 
ي   5ف 

ي   6و   يناير  / كانون الثان 
بية، ستعقد يناير  / كانون الثان  ، مما يتيح الفرصة لمعرفة المزيد  اجتماعات مجتمعية مديرية الي 

ي سيتم مشاركتها مع مجلس اإلدارة للنظر فيها ومراجعة ال حول العملية
حة وتقديم المالحظات الت  يمكن  .  خرائط المقي 

ي أي وقت خالل العملية باستخدام هذا 
ا إرسال مالحظات مكتوبة ف 

ً

 .النموذجألعضاء المجتمع أيض

http://www.sanjuan.edu/elections
https://www.sanjuan.edu/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=84963&dataid=62630&FileName=7TAs_Scenario3.pdf
https://www.sanjuan.edu/Page/2#calendar1/20220105/event/246966
https://www.sanjuan.edu/Page/2#calendar1/20220106/event/246967
https://form.jotform.com/213336956342155
https://www.sanjuan.edu/Page/51733



