
 

 لجنة إعادة تقسيم الدوائر بمشاركة مواطني كاليفورنيا 

 اجتماعات المساهمة الخاصة
 بالمجتمعات المعنية )على مستوى الوالية(

 

 

تُعد مساهمتك ضرورية لنجاح اللجنة. نحن بحاجة إلى معلومات عن المجتمعات المعنية لكي نضع في عين االعتبار حدود مجتمعاتك  

جتمعات المعنية، وسوف  ونحترمها في أثناء عملية إعادة تقسيم الدوائر. ينعقد هذا االجتماع بشكل أساسي من أجل االستماع إلى شهادة الم

 دقائق إجماالً لتقديم مساهمتك فيما يتعلق بالجماعات المعنية .  3ستتاح لك يشمل االجتماع جلسة تعليق عامة شاملة في نهاية االجتماع. 
 

 سيتم توفير مترجمين فوريين باللغة اإلسبانية تلقائيًا لهذا االجتماع. 
 

سيطلب منك أثناء هذا االجتماع أن تصف مجتمعك. في حين أنه ال يوجد قواعد واضحة توضح كيفية تحديد المجتمع المعني، فإننا حددنا  

 طرق خاصة لك لكي تصف مجتمعك.  

 ابدأ بمقاطعتك/ مدينتك.  •

 الشوارع والمواقع ذات األهمية في الحي الخاص بك اذكر أسماء  •

  .مجتمعك معالم  تحديد في تساعدنا لكي 

 ما هي مصالحكم المشتركة؟ •

 ما الذي يجمعكم معًا؟   •

 ما هو المهم بالنسبة لمجتمعك؟  •

 هل توجد مناطق مجاورة منك ترغب أن تكون ضمن المقاطعة؟  •

 لَم ال؟ هل توجد مناطق مجاورة منك ال ترغب أن تكون ضمن المقاطعة؟ لماذا أو •

 هل اتحد مجتمعك للدفاع عن قضايا مهمة  •

 بك؟ الخاص الحي في أفضل صحية مراكز أو طرق أو مدارس أو 

 هل ينتفع مجتمعك بالخدمات نفسها؟   •

 

 أو عند اختتام العمل مساًء،  7:00مساًء وحتى  3:00سبتمبر، من الساعة  9الخميس، 
 https://www.wedrawthelinesca.org/september_9_coi_input_meetingسجل هنا:

  /http://videossc.com/CRCشاهد بث مباشر:
 850  2894 4968 رمز مرور المشارك:(، 877) 853-5247اتصل على الرقم التالي لتقديم مساهمة عامة:  

 

 االستماع إلى تسجيل صوتي باللغة اإلسبانية 

 (  888)  566-1377الهاتف: 

 3891010رمز المرور: 

 نحن ندرك أن وقتك ثمين وقد تستغرق هذه العملية وقتًا طويالً. ولذلك...

 اليوم عبر اإلنترنت. COIأرسل مساهمتك الخاصة بـ وفر وقت، وتخطى الخط! 

https://DrawMyCACommunity.org/ 

 
 (.916) 323-0323إذا كانت لديك أية أسئلة، يُرجى االتصال بالخط الرئيسي الخاص بنا على الرقم 

 أو عند اختتام العمل مساًء،  7:00مساًء وحتى  3:00سبتمبر، من الساعة  10الجمعة، 
 سجل هنا: 

 /http://videossc.com/CRCشاهد بث مباشر: 
 884  8761 9376رمز مرور المشارك: (، 877) 853-5247اتصل على الرقم التالي لتقديم مساهمة عامة:  

 


