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تبختا 
 در  در سباتان سال  ،۲۰۲۱یحو زۀ تع سن هوانا نتخابات ناحییه  را پس از آنکه بورد یتعم و ربیه نقشه نو هفتگانه 
 حوزۀی را تصویب کرد، برگزید. از آن زمان تاکنون، آمار شماری سال م ۲۰۲۰نتر ش شده است که رشد جمعیت

 ناحیۀ حوزۀ تعلی را نشان  دهد. در نتیجه، نقشۀ مصوب بورد تعلی باید اصح گردد تا تغی ریا یت که در  تعل
شماری جمم تیشاهده گردیده است در آن منعکس گردد.   چندین

تعی ین ناحیه های انتخابات  
 های انتخابا یت باید از لحاظ تعداد باشندگان تقریبا یک اندازه باشند. مسئول جمعیت شنا، با استفاده از آمار و ارقام شما ری 

 های نوا انتخابا یت را به نحوی تهیه و ترتیب  نماید که اندازۀ آن ضمن مد نظر گرف یتن رایط و الزامات، ا ری  ناحیه
 اطمینان از اینکقبه ات هش تاح ی رای دهندگان  شبکق تیم نشون اک دنتخاب کاندید مورد شرنان اری آنها  سال ۲۰۲۰، نقشه

 ویا نتوانند روی نتیجه انتخابات تاث ری مطلوب خود را برجای گذارند، تعی رتن شود. در این رست ا، مسئولج مش تین ا  حصول
 ناحیه های انتخابا یت رایط مح از قبیل راه های عمدۀ مواص یت، موانع طبی و سایر عوامل را ن رین مد نظر گ رید.   دشوار گردد

تواند در تعی رتن

 گزینه ها برای طرح نقشۀ ناحیه های انتخابات 

و ابراز نظر مردم، منتشر خواهد شد.  مالحظهبه منظور  دسمی   ۷این نقشه ها ایل تاری    خ طرح های پیشنهادی 

یک   ی شمادیدگاه هاتشر

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.  با ما  پیشنهادی  رسر

به یم تواند برای مدت دو دقیقه در این جلسات  هر فرد را تشکیل یم دهد.  بورد  ۀبخشر از هر جلس سمع نظریات و پیشنهادات مردم

اتن نماید ویا نظریات خود را بطور کتب  به بورد ارسال نماید. شکل حضوری  بازنگری نوایح انتخاباتی حوزۀ مرتبط بهجلسات  سخین

،  ۱4تعلییم به تاری    خ های  وری  ۱۵و  ۲۰۲۲جنوری  ۲۵، ۲۰۲۱دسمی    زار خواهد شد. گبر  ۲۰۲۲فی 

اک کنندگان فرصت خواهد دادجنوری،  ۶جنوری و  ۵به روز های  حوزۀ تعلییم جلساتی مردیم برگزار خواهد کرد. این جلسات به اشیی

که در مورد روند تغییر نحوۀ برگزاری انتخابات معلومات بیشیی کسب نمایند، نقشه های پیشنهادی را مرور و برریس کرده و در مورد آن

 ه نظریات آنان جهت غور و برریس به بورد ارائه خواهد شد. اظهار نظر نمایند ک

ن در هر زماتن با استفاده از این  ارسال نمایند.  فورمباشندگان محل یم توانند نظریات کتب  خود را به شکل آنالین نیر
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