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 2020كاليفورنيا لجنة إعادة تقسيم الدوائر بمشاركة المواطنين في 
 

 
 ( COIاجتماعات المساهمة الخاصة بجماعات االهتمام المشترك )

 
تُعد مساهمتك ضرورية لنجاح اللجنة. نحن بحاجة إلى معلومات عن جماعات االهتمام المشترك الخاصة بك لكي نضع في االعتبار حدود 

االهتمام المشترك مجتمعاتك ونحترمها في أثناء عملية إعادة تقسيم الدوائر. انضم إلينا في أحد اجتماعات المساهمة الخاصة بجماعات 

(COI :القادمة. لمعلومات الفعالية، تفّضل بزيارة موقعنا اإللكتروني ) 

 https://www.wedrawthelinesca.org/meetings 
 

 طلبات اللغة والوصول: 

تلقائيًا. يجب تقديم طلب للترجمة الفورية للغات لالجتماعات التي لديها لغة مخصصة، سيتم توفير الترجمة الفورية لتلك اللغات  •

 اإلضافية. 

ينبغي إرسال طلبات الترجمة الفورية للمدخالت العامة قبل خمسة أيام عمل من موعد االجتماع ويمكن إرسالها عبر البريد اإللكتروني  •

a.govinterpreter.request@crc.c (. 916) 323-0323، أو باستخدام نموذج التسجيل أو عن طريق االتصال بمكاتبنا على الرقم 

ينبغي إرسال طلبات التسهيالت أو التعديالت المتعلقة باإلعاقة قبل خمسة أيام عمل على األقل من موعد االجتماع ويجب إرسالها عبر  •

 . (916) 323-0323 أو من خالل االتصال بمكاتبنا على الرقم votersfirstact@crc.ca.gov البريد اإللكتروني:

7.24.21 
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 ( COIالخاصة بجماعات االهتمام المشترك )اجتماعات المساهمة 
 

 تفاصيل االجتماع: 

 االهتمام المشترك. دقائق إجماالً لتقديم مساهمتك فيما يتعلق بجماعات  3ستتاح لك  •

 ستتاح الفرصة في نهاية االجتماع للجمهور إلبداء اآلراء.  •

يمكنك الحصول على كود االتصال للمشاركة يوم الفعالية على بثنا   (.877) 853-5247رقم االتصال لتقديم المساهمة العامة هو  •

 .(916) 323-0323أو من خالل االتصال بمكتبنا على الرقم  RC/http://videossc.com/C المباشر:

 يوصى بالتسجيل لحجز فترة زمنية، لكن ال يلزم القيام بذلك للمشاركة. •

 إذا كنت تفضل عدم تقديم معلومات شخصية للتسجيل، يمكنك االتصال في يوم الفعالية للحصول على دور للتحدث.  •

 /https://DrawMyCACommunity.org عبر اإلنترنت: COIوفر وقتك، أرسل مساهمتك الخاصة بـ  •

https://www.WeDrawTheLinesCA.org/ 

 المقاطعات  المنطقة

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

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

C Alameda, Contra Costa, Marin, San Francisco, San 
Mateo, Santa Clara, Solano 

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

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

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

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

H Los Angeles 

I Riverside, San Bernardino 

J Orange 

K Imperial, San Diego 
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