
WeDrawTheLinesCA.org
مبانی تغییر منطقھ بندی کالیفرنیا
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یادآوری—امروز نظرخواھی عمومی صورت 
نمی گیرد

طبق بخش 8253(a)(3) از قانون دولت کالیفرنیا--در زمینھ مسائل منطقھ بندی، 
اعضای کمیسیون و کارکنان مجاز بھ تبادل نظر با افراد خارج از جلسھ عمومی 
نیستند. بنابراین، کمیسیون در جریان این ارائھ ھای آموزشی اقدام بھ نظرخواھی 

عمومی نخواھد کرد.

 برای ارائھ دیدگاه ھای عمومی، بھ وب سایت کمیسیون بھ نشانی زیر مراجھ کنید:
 .WeDrawTheLinesCA.org 
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تغییر منطقھ بندی چیست؟

رسم مرزھای جدید برای این کھ مشخص 
شود کھ ھر ناحیھ انتخاباتی نماینده کدام 

بخش از مردم کالیفرنیا خواھد بود.
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چرا نقشھ ھای منطقھ دوباره رسم می شود

جوامع تغییر می کنند.◄

 جمعیت بھ دلیل تولد، مرگ و مھاجرت ◄
دستخوش تغییر می شود.

جوامع بزرگ و کوچک می شوند.◄

مناطقی کھ ◄
قب
اً جمعیت آنھا تقریباً بدون تغییر بود، دچار نابرابری جمعیتی می شوند.ل
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صدای شما
چرا تغییر منطقھ بندی مھم است؟◄

چرا شما باید مشارکت کنید؟◄

نقش شما در این فرآیند◄
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تغییر منطقھ بندی گھگاه برای محروم کردن جوامع از قدرت سیاسی بھ کار گرفتھ 
شده است. با مشارکت فعال و پایش فرآیند بعدی تغییر منطقھ بندی، جوامع بیشتری 

خواھد از فرصت مناسب انتخاب نماینده دلخواه و بیان نیازھا و منافع خود بھره مند 
شد.



تاثیر تغییر منطقھ بندی بر شما
6

انتقال قدرت بھ مردم مبارزه با مشکالت

تامین مالی اولویت ھا مرزھای جامعھ



در مسیر نمایندگی منصفانھ
نقشھ ھای سرشماری—ھر ده سال یک بار، کل جمعیت ایاالت متحده شمرده می شود و از این داده ھا برای رسم ◄

جدید و پایش روند جابجایی جمعیت در ایالت ھا و مناطق استفاده می شود.

تغییر تغییر دادن حوزه انتخاباتی—پس از ھر نوبت سرشماری، تخصیص فدرال کرسی ھای مجلس بین ایالت ھا ◄
می کند تا کرسی ھا بر اساس اندازه جمعیت بین ایالت ھا تقسیم شود.

تغییر منطقھ بندی—رسم مرزھای جدید برای این کھ مشخص شود کھ ھر ناحیھ انتخاباتی نماینده کدام بخش از ◄
مردم کالیفرنیا خواھد بود.

نمایندگی منصفانھ—از دیرباز، قانون گذاران نقشھ ھا را طوری رسم کرده اند کھ امکان انتخاب رای دھندگان ◄
دلخواه برای آنان فراھم شود، نھ این کھ رای دھندگان بتوانند نمایندگان خود را انتخاب کنند. نظام سابق مفھوم 

نمایندگی منصفانھ را کھ اختیار انتخاب نماینده را بھ مردم واگذار می کند، مخدوش کرده بود.
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چرا تغییر منطقھ بندی مستقل مھم است
8



6 معیار رسم خط بر حسب ترتیب
کمیسیون ھنگام ترسیم نقشھ ھای منطقھ باید بھ این ترتیب از این معیارھای وزنی پیروی کند:
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عالوه بر این، در ایجاد نقشھ نباید محل زندگی ھر یک از مقامات فعلی یا نامزدھای سیاسی در نظر گرفتھ 
شود و یا مناطق در جھت منافع یا تبعیض علیھ یک مقام فعلی، نامزد سیاسی یا یک حزب سیاسی ترسیم 

شوند.



اقدامات مختلف برای تغییر منطقھ بندی

ایالت—کنگره، سنای ایالتی، مجمع ایالتی و ھیات برابری.
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شھرستان ھا—58 شھرستان کھ برخی از آنھا فرآیند مستقل دارند.

شھر ھا—482 شھر کھ برخی از آنھا فرآیند مستقل دارند.

حوزه ھای آموزشی—1037 حوزه آموزشی کھ برخی از آنھا 
فرآیند مستقل دارند.

دیگر اقدامات تغییر منطقھ بندی—مناطق آبی، مناطق مدرسھ عالی 
دو-سالھ و.



تاریخچھ
پیش از 2010—قانونگذاران مسئول رسم خطوط بودند و اگر قانونگذاران قادر بھ اجرای ◄

درست این وظیفھ نبودند، دادگاه آن را بر عھده می گرفت

مجمع اصل 11 (2008)—قانون نخست رای دھندگان/رسم خطوط مربوط بھ سنای ایالتی، ◄
ایالتی و ھیات برابری بر عھده ماست

اصل 20 (2010)—مناطق کنگره اضافھ شد◄

کمیسیون تغییر منطقھ بندی 2010◄

کمیسیون تغییر منطقھ بندی 2020◄

◄ Arizona، Colorado، Idaho،—دیگر ایالت ھای دارای کمیسیون ھای مستقل
Michigan، Montana و Washington از کمیسیون ھای مستقل برای رسم خطوط 

استفاده می کنند.
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انتخاب کمیسیونر
درخواست نامھ ھای کمیسیونر (بیش از 20,000 درخواست نامھ)◄

درخواست نامھ ھای تکمیلی (2,000)◄

فرآیند مصاحبھ/غربالگری (120 متقاضی)◄

ارسال فھرست متقاضیان بھ کنگره (60 متقاضی)◄

اعتصابات قانونی (12 اعتصاب ھر حزب)◄

سیستم قرعھ کشی: نخست 8◄

6 گزینھ نھایی◄
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درباره ما
کمیسیونرھای 2020: 14 عضو◄

Isra Ahmad، San Jose، بدون گرایش حزبی• Sara Sadhwani، La Cañada Flintridge، دموکرات•

Linda Akutagawa، Huntington Beach، بدون گرایش حزبی• Patricia S. Sinay، Encinitas، دموکرات•

Jane Andersen، Berkeley، جمھوری خواه• Derric Taylor، Los Angeles، جمھوری خواه•

Alicia Fernández، Clarksburg، جمھوری خواه• Pedro Toledo، Petaluma، بدون گرایش حزبی•

Neal Fornaciari، Tracy، بدون گرایش حزبی• Trena Turner، Stockton، دموکرات•

J. Ray Kennedy، Morongo Valley، دموکرات• Angela Vázquez، Los Angeles، دموکرات•

Antonio Le Mons، Studio City، بدون گرایش حزبی• Russell Yee، Oakland، جمھوری خواه•
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وظایف کمیسیونر
کمک رسانی اجتماعی/◄

جلسات نظرخواھی عمومی
تعامل با عموم مردم•
جمع آوری دیدگاه ھای مردم•
شنیدن شھادت مردم•

کشیدن نقشھ--نقشھ ھای پیش نویس و نھایی برای کنگره (52)، سنا (40)، مجمع (80)، و ھیات ◄
برابری (4)
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SACRAMENTO :مثال 

    BOE    مجمع            سنا       کنگره 
 (9 میلیون نفر)         (466,000 نفر) (931,000 نفر)     (700,000 نفر)



نواحی کمک رسانی
ناحیھ شھرستان ھا کمیسیونرھا

A  Del Norte، Humboldt County، Mendocino،
Lake، Napa، Sonoma، Trinity

Toledo کمیسیونر
Taylor کمیسیونر

B  Butte، Colusa، Glenn، Lassen، Modoc،
 Plumas، Shasta، Siskiyou، Tehama

Sinay کمیسیونر
Yee کمیسیونر

C
 Alameda، Contra Costa، Marin، San
 Francisco، San Mateo، Santa Clara،

Solano

Yee کمیسیونر
Toledo کمیسیونر

D  El Dorado، Nevada، Placer، Sacramento،
 Sierra، Sutter، Yolo، Yuba

Fernandez کمیسیونر
LeMons کمیسیونر

E  Monterey، San Benito، San Luis، Obispo،
Santa Barbara، Santa Cruz، Ventura

Fornaciari کمیسیونر
Kennedy کمیسیونر

F  Fresno، Kern، Kings، Madera، Merced،
San Joaquin، Stanislaus، Tulare

Turner کمیسیونر
Vazquez کمیسیونر

G  Alpine، Amador، Calaveras، Inyo،
Mariposa، Mono، Tuolumne

Andersen کمیسیونر
Akutagawa کمیسیونر

H Los Angeles Taylor کمیسیونر
Ahmad کمیسیونر

I Riverside، San Bernardino Kennedy کمیسیونر
LeMons کمیسیونر

J Orange Akutagawa کمیسیونر
Sadhwani کمیسیونر

K Imperial، San Diego Sinay کمیسیونر
Ahmad کمیسیونر
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(COI) جوامع دارای منافع مشترک
جامعھ دارای منافع مشترک (Communities of Interest, COI)--قانون اساسی ◄

مشترک کالیفرنیا جامعھ دارای منافع مشترک را جمعیت متمرکزی تعریف می کند کھ دارای منافع 
اجتماعی و اقتصادی ھستند کھ باید در یک منطقھ واحد گنجانده شوند تا امکان نمایندگی موثر و 

عادالنھ برای آن وجود داشتھ باشد.

 از این جوامع می توان بھ مناطق دارای ھنجارھای فرھنگی یکسان، مناطق دارای ساکنانی با ◄
استانداردھای زندگی مشابھ، افرادی کھ از امکانات حمل ونقل یکسان استفاده می کنند، افرادی کھ 

کرد.فرصت ھای کاری مشابھی دارند یا افرادی کھ بھ رسانھ ھای مشترک دسترسی دارند، اشاره 

 یک فرد ممکن است بھ چندین جامعھ با منافع مشترک تعلق داشتھ باشد.◄

جامعھ با منافع مشترک ھمان «منطقھ» نیست بلکھ جزء سازنده منطقھ است.◄
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تعریف کردن جوامع
جوامع دارای منافع مشترک را می توان با ایجاد نقشھ و توصیف ویژگی ھای آنھا تشریح کنید.◄

 دیدگاه شفاھی—روایت ھای شخصی سودمند و حاوی زمینھ ھای تاریخی است.◄

دیدگاه مکتوب—از توصیف کتبی می توان برای تعریف کردن داستان جامعھ بھره گرفت.◄

 مسائل اجتماعی—جوامع اغلب بھ این دلیل دستخوش تغییر منطقھ بندی می شوند کھ مردم آنھا ◄
مسائلی تشخیص می دھند کھ نمایندگان آنھا بھ اندازه کافی بھ مشکالت شان رسیدگی نکرده اند. آیا 

وجود دارد کھ جامعھ دارای منافع مشترک شما بر روی آنھا متمرکز باشد؟

نقشھ ھای مرز—نقشھ محلھ یا ناحیھ خود را ایجاد کنید.◄
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مشارکت در فرآیند

دیدگاه خود را ھمین امروز در نشانی زیر مطرح کنید:
DrawMyCACommunity.org

18

ارسال
مستقیم دیدگاه بھ کمیسیون

ترسیم
 جامعھ روی نقشھ

توصیف
 جامعھ



روش ھای ارائھ دیدگاه عمومی
◄DrawMyCACommunity.org :(COI) ابزار رسم نقشھ جوامع دارای منافع مشترک

ھمچنین در قالب کاغذی و از طریق پست در دسترس قرار خواھد گرفت (ھزینھ پست ◄
قبالً پرداخت شده است).

(Draw  بھ وب سایت ما بھ نشانی www.WeDrawTheLinesCA.org  مراجعھ کنید و روی نماد ◄
My CA Community) کلیک کنید

◄VotersFirstAct@crc.ca.gov :از طریق ایمیل

بھ صورت تلفنی:  323-0323(916) ◄

 California Citizens Redistricting Commissionاز طریق پست: ◄
721 Capitol Mall, Suite 260

Sacramento, CA 95814

این ابزار آنالین COI بھ زبان ھای انگلیسی، اسپانیایی، چینی ساده، چینی سنتی، ویتنامی، تاگالوگ، کره ای، 
ارمنی، فارسی، عربی، روسی، ژاپنی، پنجابی و خمر در دسترس است. خودآموزھایی نیز بھ این زبان ھا تھیھ 

شده است.
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دسترسی زبانی
ترجمھ مطالب: برگھ اطالعات، آگھی، پرسش ھای متداول، ارائھ مبانی تغییر منطقھ بندی کالیفرنیا◄

عربی، زبان ھا-اسپانیایی، چینی ساده، چینی سنتی، ویتنامی، تاگالوگ، کره ای، ارمنی، فارسی، •
روسی، ژاپنی، پنجابی و خمر.

برای ارائھ ترجمھ دیدگاه ھای عمومی در جلسات کاری CRC، موضوع را پنج روز کاری زودتر ◄
اعالم نمایید.

ترجمھ دیدگاه عمومی مکتوب را می توان در ھر قالبی بھ CRC ارسال کرد. این دیدگاه ھا بھ انگلیسی ◄
خواھد شد.

خواھد کمیسیون دیدگاه ھای مطرح شده بھ زبان ھای غیرانگلیسی را از ابزار COI بھ انگلیسی ترجمھ ◄
کرد.

اگر برای ارائھ دیدگاه در جلسات بھ مترجم نیازمند دارید، از شما می خواھیم کھ این نیاز را پنج روز ◄
کاری زودتر از تاریخ جلسھ با کمیسیون در میان بگذارید تا برای درخواست کردن خدمات ترجمھ 

اقدام شود. کمیسیون تالش خواھد کرد تا با مترجم زبان درخواست شده قرارداد ببندد.
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حکم دادگاه عالی کالیفرنیا

 Alex Padilla مجلس کالیفرنیا علیھ
S262530 17 جوالی 2020

دادگاه عالی کالیفرنیا در 17 جوالی سال 2020 حکم داد کھ بھ دلیل تاخیر 
پیش بینی شده در انتشار نتایج سرشماری، کمیسیون باید تا 15 دسامبر 2021 

دھد. فرصت داشتھ باشد تا نقشھ ھای خود را بھ وزیر امور خارجھ کالیفرنیا ارائھ 
اگر نتایج سرشماری پس از 31 جوالی 2021 آماده شود، مھلت کمیسیون بر 

این اساس تعدیل خواھد شد.
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خط زمانی
فوریھ-می 2021: ارائھ ھای آموزشی (مبانی تغییر منطقھ بندی کالیفرنیا)◄
◄(COI) ژوئن-آگوست 2021: جلسات دیدگاه عمومی
30-15 آگوست 2021: ارسال داده ھای سرشماری بھ ایالت◄
30 سپتامبر-31 اکتبر 2021: ارسال داده ھای سرشماری بھ کمیسیون◄
 اکتبر-دسامبر 2021: جلسات دیدگاه عمومی/جلسات ترسیم خطوط (پیش نویس نقشھ ھای منطقھ)◄
نوامبر-دسامبر 2021: انتشار پیش نویس نقشھ ھای منطقھ◄
دسامبر 2021 - ژانویھ 2022: جلسات دیدگاه عمومی/جلسات ترسیم خطوط◄
 دسامبر 2021 - فوریھ 2022: انتشار نقشھ ھای منطقھ◄
دسامبر 2021 - فوریھ 2022: ارسال نقشھ ھای نھایی منطقھ بھ وزارت امور خارجھ◄
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یادآوری—امروز نظرخواھی عمومی صورت 
نمی گیرد

طبق بخش 8253(a)(3) از قانون دولت کالیفرنیا--در زمینھ مسائل منطقھ بندی، 
اعضای کمیسیون و کارکنان مجاز بھ تبادل نظر با افراد خارج از جلسھ عمومی 
نیستند. بنابراین، کمیسیون در جریان این ارائھ ھای آموزشی اقدام بھ نظرخواھی 

عمومی نخواھد کرد.

 برای ارائھ دیدگاه ھای عمومی، بھ وب سایت کمیسیون بھ نشانی زیر مراجھ کنید:
 .WeDrawTheLinesCA.org 
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تماس با ما
برای درخواست کردن جلسھ اطالع رسانی، با کمیسیون تماس بگیرید.

California Citizens Redistricting Commission
Capitol Mall, Suite 260 721

Sacramento, CA 95814
(916) 323-0323

Marcy.Kaplan@crc.ca.gov 

 برای کسب اطالعات بیشتر درباره کمیسیون بھ نشانی زیر مراجعھ کنید: 
 WeDrawTheLinesCA.org  

WeDrawTheLinesCA@ :شناسھ رسانھ ھای اجتماعی
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