
 
 

 آذار 10يوم الثالثاء،  •
  منطقة االنتقال ا� انتخابات ع�   ُ�علن عن عزمه، الذي  2982بمناقشة واعتماد القرار قام مجلس التعل�م  

ي العام  مناءاأل 
ي طلب اعفاء 2020�ف

ادارة  من لمتطلبات االنتخابات ، وعقد جلسة استماع عامة للس�ي �ف
ي التعل�م 
ف العام ع�   2983وال�ة كال�فورن�ا. وصدر القرار   �ف    طلب االعفاء. الق�ام ببتخ��ل الم�ش

 
ي الساعة  31

ي  الـ مساًء  6:30آذار �ف
��ة  Board Room�ف ي مكتب مدي��ة ال�ت

 (قاعة اجتماعات) �ف
ي تم تعيينه من  - 1جلسة استماع عامة قبل وضع الخ��طة #  

ي د�موغرا�ف
��ة بمراجعة الخ��طة   ِقَبلس�قوم أخصائئ مدي��ة ال�ت

   وعمل�ات معاي�ي وضع الخ��طة

ي الساعة  14
ي  الـ مساًء   6:30�س�ان �ف

��ة  Board Room�ف ي مكتب مدي��ة ال�ت
 (قاعة اجتماعات) �ف

ي  - 2جلسة استماع عامة قبل وضع الخ��طة #  
ي   واألراء خالتامدال جلسة استماع عامة ثان�ة لتل�ت

ي ينب�ف �شأن المعاي�ي اليت
 استخدامها لوضع الخرائط 

ي الساعة  28
ي  الـ مساًء   6:30�س�ان �ف

��ة  Board Room�ف ي مكتب مدي��ة ال�ت
 (قاعة اجتماعات) �ف

حة وس�ستمع المجلس    - 1عة الخ��طة # ججلسة استماع عامة لمرا ي بتقد�م الخ��طة (الخرائط) المق�ت
سوف �قوم الد�موغرا�ف

العامة  واألراء خالت اإ� المد  

ي الوقت الذي �ُ  7/ 6
ي    حددە جدول أعمال مجلس الوال�ة، اجتماع يتم عقدەأ�ار �ف

ي ادارة التعل�م �ف
عادًة �ف

 كال�فورن�ا
��ة من أجل اال  ي وال�ة كال�فورن�ا: جلسة استماع حول طلب مدي��ة ال�ت

ف  عفاء اجتماع أدارة التعل�م �ف ط مطالبة الناخبني عن �ش
 .األمناءبالموافقة ع� االنتقال إ� انتخابات 

ي الساعة  �ار أ 12
ي  الـ مساًء   6:30�ف

��ة  Board Room�ف ي مكتب مدي��ة ال�ت
 (قاعة اجتماعات) �ف

(الخرائط)  �شأن الخ��طة  آراء وأفكار أخرى لتقد�م فرصة  من العامةفراد لألوستتاح   - 2جلسة استماع عامة لمراجعة الخ��طة # 
حة    المق�ت

ي الساعة  26
ي  الـ مساًء   6:30أ�ار �ف

��ة  Board Room�ف ي مكتب مدي��ة ال�ت
 (قاعة اجتماعات) �ف

ي 
 اجتماع مجلس التعل�م: جلسة استماع عامة واعتماد القرار النهائئ

ف 27  أ�ار و 8 ح��ران    سوف يتم تحد�دە بني
��ة أو رفضه اح مدي��ة ال�ت ��ة جلسة استماع وتتخذ إجراءات للموافقة ع� اق�ت ي مدي��ة ال�ت

وسوف يتم   .وستعقد لجنة المقاطعة �ف
ي مقاطعة سا�رامنتو. 

 تحد�د التار�ــــخ والوقت والمكان من ِقَبل مكتب التعل�م �ف

 

ي المضغوط والشواغل المستمرة �شأن 
 للجدول الزمىف

�
 COVID-19ير�ب المالحظة: نظرا

�
��ة حال�ا   امكان�ة، تحدد مدي��ة ال�ت

و�اإلضافة إ� ذلك، فإن توار�ــــخ االجتماعات وأوقاتها ومواقعها   عقد اجتماعات مجتمع�ة إضاف�ة تتجاوز تلك المبينة أعالە. 
 عرضة للتغي�ي �سبب القيود المستمرة لحما�ة الصحة العامة. ير�ب التحقق مرة أخرى للحصول ع� التحديثات. 
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SS 
03/20 

ي لالنتقال ا� منطقة
األمناء الجدول الزمىف   
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