
 

 کمیسیون باز نگری تقسیمات شهری کالیفرنیا 

 ( COIاجتماع هم منفعت ) 

 جلسه پرسش و پاسخ ایالتی 

 

 بعد از ظهر یا به هنگام تعطیلی کار   7:00تا    3:00سپتامبر،    9پنجشنبه،  

 https://www.wedrawthelinesca.org/september_9_coi_input_meeting  ثبت نام: 

 /http://videossc.com/CRC  تماشای آنالین: 

 4968 2894 850  رمز عبور شرکت کننده: ،  5247-853(877)   این شماره تماس بگیرید: جهت ارائه پرسش و نظرات خود با  
 

 بعد از ظهر یا به هنگام تعطیلی کار   7:00تا    3:00سپتامبر،    10جمعه،  

 https://www.wedrawthelinesca.org/september_10_coi_input_meeting    ثبت نام: 

 /http://videossc.com/CRC  تماشای آنالین:  

 9376 8761 884  رمز عبور شرکت کننده: ،  5247-853(877)   ین شماره تماس بگیرید: جهت ارائه پرسش و نظرات خود با ا 

نگری  نظرات شما برای موفقیت کمیسیون نقشی حیاتی دارد. ما به اطالعات اجتماع هم منفعت شما نیاز داریم تا مرزهای جوامع شما در فرآیند باز 

عمدتا برای اظهارات اجتماع هم منفعت بوده و در پایان جلسه نیز بخشی برای اظهار نظرات  تقسیمات، مورد توجه و احترام قرار گیرد. این جلسه  

 خود را بیان کنید.   COIدقیقه فرصت دارید تا نظرات    3شما مجموعا    عموم در نظر گرفته شده است. 

 

 در این جلسه به صورت پیش فرض یک مترجم اسپانیایی حضور خواهد داشت. 

 

شما تقاضا خواهد شد که جامعه خود را توصیف کنید. با اینکه قانون روشنی در رابطه با نحوه تعریف اجتماع هم منفعت وجود  در این جلسه از  

 ندارد، ولی ما راه هایی را برای توصیف جامعه تان، شناسایی کرده ایم. 

 

 صحبت خود را با کشور/شهر خود آغاز کنید.  •

نام خیابان ها و مکان های برجسته و مهم محله خود را ذکر کنید تا بتوانیم مولفه های جامعه شما را   •

 شناسایی کنیم. 

 عالیق مشترک شما چیست؟  •

 چه چیزی شما را در کنار هم جمع می کند؟  •

 چه چیزی برای جامعه شما اهمیت دارد؟  •

 افتان هست که بخواهید جزو حوزه شما قرار بگیرد؟ منطقه ای در اطر  •

 منطقه ای در اطرافتان هست که نخواهید جزو حوزه شما قرار بگیرد؟ دلیل این خواسته ها را ذکر کنید؟  •

اعضای جامعه شما برای حل مشکالت مختلفی مثل مدرسه بهتر، جاده ها، یا مراکز بهداشتی محله دور هم   •

 جمع شده اند؟ 

 اعضای جامعه شما از خدمات یکسانی استفاده می کنند؟ آیا   •

 ما می دانیم که زمان شما ارزشمند بوده و این فرآیند می تواند بسیار وقت گیر باشد. بنابراین... 

  خود را به صورت آنالین بیان کنید!   COIهمین امروز نظرات    در وقت صرفه جویی کنید و سریعتر به هدف خود برسید! 

https://DrawMyCACommunity.org/ 

 . 0323-323(916)اگر سوال دیگری دارید، لطفا با شماره تماس زیر تماس حاصل فرمایید:  

 

 فایل صوتی به زبان اسپانیایی 

 1377-566(888)تلفن: 

 3891010رمز عبور: 
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