
San Juan Unified перейшов на вибори по виборчих територіальних дільницях, після 
того, як Рада з освіти затвердила карту, що відображає сім довірених дільниць на 
території округу, у липні 2021 року. З того часу були опубліковані дані перепису 
2020 року, і нинішні довірені райони мають бути скориговані через збільшення 
кількості населення в межах деяких ділянок. 
 
Зміни по причині нових даних перепису населення 2020 року 
 
Листопад 2021 р. - опубліковано дані перепису населення за 2020 р. Демограф 
округу аналізує нові дані та готує дослідження щодо перерозподілу ділянок. 
 
7 грудня 2021 р. – опубліковані проекти карт. 
Планується, що чернетки карт, розроблені демографом, будуть опубліковані та 
доступні для загального ознайомлення. 
 
14 грудня 2021 р. - засідання Адміністрації - Презентація демографа; Суспільні 
слухання 
Демограф представить своє дослідження даних перепису населення 2020 року та 
запропонує варіанти картки збалансованої чисельності населення на засіданні 
правління. Правління проведе публічні слухання, щоб зібрати думки суспільства 
щодо цих нових варіантів карт, а також надати демографу інформацію та 
рекомендації щодо варіантів карт. 
 
5 січня 2022 р. - збори представників громадськості (онлайн) 
Округ проведе збори представників громадськості, на яких буде представлено 
короткий огляд мети та процесу перерозподілу територіальних округів, а також 
буде надано можливість ознайомитись із запропонованими картками та надати 
відгуки. 
 
6 січня 2022 р. - збори громадськості (у приміщенні округу) 
Округ проведе звичайні збори, на яких буде представлено короткий огляд мети та 
процесу перерозподілу виборчих територій, а також буде надано можливість 
ознайомитись із запропонованими картками та надати відгуки. 
 
25 січня 2022 р. - Засідання Освітньої Ради - Оновлена інформація та громадські 
слухання. 
Персонал представить огляд думок громадськості, і на засіданні ради будуть 
проведені публічні слухання. 
 
15 лютого 2022 р. - Засідання освітньої ради. Прийняття карток та остаточне 
рішення 
Рада з освіти розгляне всі пропозиції та проект карти та проголосує за прийняття 
нової карти території опікуна. Прийняття нової карти відбудеться після ухвалення 
порадою офіційного рішення. 
 
Листопад 2022 р. – розпочинаються вибори на території районних ділянок. 



Листопад 2024 р. – продовжуються вибори на місця довірених осіб. 
 


