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انتقلت مديرية تربية San Juan اىل ال نتخابات القائمة عىل منطقة األصياء المرشح ي   بعد أن وافق مجلس أدارة التعليم  
ين  
يف  تموز/ يوليو،  2021. ومنذ ذلك الح ي  ، تم إصدار بيانات التعداد السكا 

عىل الخريطة اىلي تعكس سبع مناطق لألوصياء  
ين ضمن حدود مديرية ال يبية.  

لعام 2020  ويجب تعديل مناطق الوصي الحالية بسبب النمو السكا 

ن  للعام 2020 
مراجعة وتعديل بيانات التعداد السكا 

يف الخرائط الخاصة  
ين لعام 2020 للجمهور .يحلل ديموغرا 

ن  /  نوفم ب ، 2021  -  إتاحة بيانات التعداد السكا 
رشين الثا  ت

بمديرية ال يبية البيانات الجديدة ويعد دراسة إعادة تقسيم الدوائر  األ نتخابية داخل المقاطعة.  
رش مسودة الخرائط   7  كانون األول/ ديسم ب ،  2021 - تم ن

يف  وإتاحتها للمراجعة العامة.  
من المتوقع ن ش مسودات الخرائط، كما تم وضعها من قبل الخب ي الديموغرا 

ف   الخرائط ؛ جلسة استماع علنية
 
14  كانون األول/ يسم ب ، 2021 -  اجتماع مجلس إدارة التعليم - عرض ديموغرا

ين  و المق يحة  
ين للعام 2020 وخيارات الخريطة المتوازنة مع العدد السكا 

يف دراسته لبيانات التعداد السكا 
سيقدم الديموغرا 

يف اجتماع مجلس اإلدارة .سيعقد المجلس جلسة استماع عامة لجمع المداخالت واألراء من قبل المجتمع حول خيارات  
 

الخريطة الجديدة هذه ولتقديم مداخالت وإرشادات اىل الديموغرافي ي  عىل خيارات الخريطة. 

ربنت( ع ب اإلن /  يناير ، 2022  اجتماع خاص لل مجتمع  ن 
)-5  كانون الثا 

يف  لمحة موجزة عن الغرض من إعادة تقسيم  
يبية اجتماًعا ع ي األن ينيت للمجتمع حيث سيتم المشاركة  

 ستعقد  مديرية ال 
الدوائر  عالوة عىل فرصة مراجعة الخرائط المق يحة وتقديم المالحظات.  

/  يناير ، 2022 - اجتماع خاص لل مجتمع )بشكل شخص  (   ن 
6  كانون الثا 

يف  لمحة موجزة عن الغرض من إعادة تقسيم   ستعقد  مديرية ال يبية اجتماعا بشكل شخصي  للمجتمع حيث سيتم المشاركة 
الدوائر  عالوة عىل فرصة مراجعة الخرائط المق يحة وتقديم المالحظات.   

/  يناير ، 2022 -  اجتماع مجلس اإلدارة - تحديث وجلسة استماع عامة   ن 
25 كانون الثا 

يف اجتماع مجلس اإلدارة 
 . سيقدم الكادر  ملخًصا للمداخالت واألراء من المجتمع وستعقد جلسة استماع عامة  

15شباط/ ف باير ، 2022  - اجتماع مجلس اإلدارة -  اعتماد الخريطة والقرار 

يف جميع مداخالت و أراء المجتمع وجميع إحتماليات الخريطة وسيصوت لعتماد خريطة  
سينظر مجلس أدارة التعليم  

تي مجلس اإلدارة لقرار رسمي  
.منطقة الوصي الجديدة. سيتم اعتماد خريطة جديدة من خالل تب 

ن  /  نوفم ب ،  2022 -  بدء انتخابات مقاعد منطقة الوصي   .
رشين الثا   ت

ن  /  نوفم ب ، 2024  -  تستمر النتخابات لمقاعد منطقة الوصي 
رشين الثا   .ت




