
لجنة مواطني كاليفورنيا 
إلعادة تقسيم الدوائر 

2020

تتغير خرائط الدائرة
كل 10 أعوام.
ساند مجتمعك.

#WeDrawTheLinesCA
لجنة مواطني كاليفورنيا إلعادة تقسيم الدوائر هي مجموعة من مواطني كاليفورنيا 
يقومون برسم حدود الدوائر بمنأى عن المصالح الخاصة، أو السياسية، أو التأثير 

السياسي. نحتاج إلى مساهمتك.

في نوفمبر 2008، أقر الناخبون في كاليفورنيا قانون الناخبين األول الذي أجاز إنشاء لجنة مواطني كاليفورنيا المستقلة إلعادة 
تقسيم الدوائر لرسم حدود جديدة للدوائر، وذلك لدوائر الكونجرس ومجلس شيوخ الوالية وجمعية الوالية ومجلس الوالية لدوائر 

التكافؤ. وهكذا تمكنوا من تحويل السلطة من أيدي الهيئة التشريعية لوالية كاليفورنيا إلى أيدي المواطنين. في عام 2010، أضاف 
قانون الناخبين األول للكونجرس مسؤولية ترسيم دوائر الكونجرس إلى اللجنة. 

www.WeDrawTheLinesCA.org

http://www.WeDrawTheLinesCA.org


ن المجتمعات إعادة تقسيم الدوائر تُمّكِ

واحدة من أعظم القوى التي يتمتع بها سكان كاليفورنيا هي انتخاب ممثليهم إلدارة أعمال حكومتهم. كيفية ترسيم حدود 
الدوائر يمكن أن تحدث الفرق بين تمكين وتعظيم صوتك أو تقليصه وإخماده. تلتزم لجنة مواطني كاليفورنيا المستقلة 

إلعادة تقسيم الدوائر برسم دوائر عادلة تخدم المصالح الفضلى للشعب ال مصالح السياسيين الحاليين.

يعد التعبير عن مجتمعك أمًرا بالغ األهمية لضمان رسم حدود الدوائر بشكل يحفظ مجتمعك متماسًكا إلى أقصى حد ممكن 
وضمه مع المجتمعات المجاورة ذات المصالح المشتركة. وهذا يضمن أن يكون صوتك مسموًعا لدى القادة المنتخبين عند 

اتخاذ قرارات مثل جودة وتمويل تعليم طفلك أو تحديد معدالت الضرائب الخاصة بك.

أخبرنا عن المجتمع الذي يجمعك به مصلحة مشتركة

أين يقع مجتمعك )مدينة/مقاطعة(؟ كن دقيقًا قدر اإلمكان بشأن الحدود التي يقع بها مجتمعك.	 

لماذا يجب الحفاظ على حدود مجتمعك من أجل التمثيل العادل والفعال؟	 

ما هي المناطق المجاورة التي يريد، أو ال يريد، مجتمعك أن يتم ضمه إليها؟	 

إن وصف المجتمع الذي تجمعك به مصلحة مشتركة هو الخطوة األولى لتحديد موضع بداية ونهاية حدود دائرتك.

اطلع على آراء مواطني كاليفورنيا اآلخرين من هنا:

https://www.wedrawthelinesca.org/
public_input

www.WeDrawTheLinesCA.org

https://www.wedrawthelinesca.org/
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https://www.wedrawthelinesca.org/public_input


مستعد لكي 
تخبرنا عن مجتمعك؟

حدّد الموقع عبر اإلنترنت على: 
www.DrawMyCACommunity.org

تحّدث في أحد االجتماعات:
www.WeDrawTheLinesCA.org/meetings

راسلنا عبر البريد اإللكتروني:
VotersFirstAct@crc.ca.gov

أرسله بالبريد إلى:
Capitol Mall, Suite 260 721

Sacramento, CA 95814

هل أنت مستعد للمشاركة؟

اشترك في قائمتنا البريدية ووسائل التواصل االجتماعي
تلق المنشورات اإللكترونية ومجموعة وسائل التواصل االجتماعي 

األسبوعية الخاصة باللجنة لمساعدتنا على نشر الخبر.
https://www.wedrawthelinesca.org/sign_up

ضع إعجاب لنا، تابعنا، اشترك معنا
 تابعنا على على مواقع التواصل االجتماعي
)فيسبوك/تويتر/إنستجرام/لينكد إن/يوتيوب(.

@WeDrawThe LinesCA

قم باستضافة حفل مشاهدة
اجمع األعضاء، والناخبون والمجتمع لمشاهدة أحد اجتماعات 
اللجنة أو فيديو أساسيات إعادة تقسيم الدوائر، أو فيديو التدريب 

على أداة المجتمعات ذات المصالح المشتركة. 
https://www.youtube.com/channel/

UCMKfuZnixpNCxte_Qh-Me4Q
https://www.youtube.com/channel/

UCfTVZHU73Ore3jfIIfCfcPg

انشر الخبر
شارك في نشر مواد اللجنة بـ 14 لغة. ساعدنا في الحصول على 
إسهامات من سكان كاليفورنيا الذين يتحدثون أي لغة من العربية 

واألرمنية إلى التاجالوجية والفيتنامية.  
https://www.wedrawthelinesca.org/outreach_

materials

www.WeDrawTheLinesCA.org
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نموذج للمنشورات على مواقع التواصل االجتماعي

إنستجرام
عند رسم الخرائط، البد أن نضع في االعتبار المجتمعات ذات المصالح المشتركة. 
يمكننا الحصول على معلومات عن المدينة والمقاطعة، لكننا نحتاج إلى أن يزودنا 

ف  مواطنو كاليفورنيا بمعلومات عن المجتمعات ذات المصالح المشتركة. تُعرَّ
المجتمعات ذات المصالح المشتركة على أنها مجموعات سكانية مركزة تشترك في 
المصالح االجتماعية واالقتصادية، لذا يجب ضمها في دائرة واحدة ألغراض التمثيل 

الفعال والعادل. تفضل بزيارتنا على: www.WeDrawTheLinesCA.org أو 
أرسل تعليقك مباشرة على 

 Visit us at: www.WeDrawTheLinesCA.org or provide
 input directly at: www.DrawMyCACommunity.org.

 #wedrawthelines

تويتر
 أثناء أي اجتماع عام. يمكنك رؤية مشاهدة بث حي لالجتماعات من هنا:

http://videossc.com/CRC/

 أثناء أي اجتماع عام. يمكنك رؤية مشاهدة بث حي لالجتماعات من هنا:
http://videossc.com/CRC/

Capitol Mall, Suite 260, Sacramento, 95814 721 :عبر البريد

لينكد إن
 California Citizens #Redistricting# 2020 تواصل مع

)CRC( Commission )لجنة مواطني كاليفورنيا إلعادة تقسيم الدوائر( على 
وسائل التواصل االجتماعي. ضع إعجاب لهم على الفيسبوك، تابعهم على تويتر، 
وإنستجرام على @wedrawthelines، ولينكد إن، واشترك في قناتهم على 

يوتيوب.
تفضل بزيارتنا على: www.WeDrawTheLinesCA.org أو أرسل 

 www.DrawMyCACommunity.org :تعليقاتك مباشرة على
 #wedrawthelines #California #Citizens #Redistricting

WeDrawTheLinesCA#

فيسبوك
واحدة من أعظم القوى التي يتمتع بها سكان كاليفورنيا هي انتخاب ممثليهم إلدارة 
أعمال حكومتهم. إن كيفية تحديد حدود المقاطعات تحدث الفرق بين تمكين وتعظيم 

أصوات الناخبين أو تقليصها وإخمادها.
 Learn more at: www.WeDrawTheLinesCA.org or provide

input directly at: www.DrawMyCACommunity.org
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نموذج للنشرة اإلخبارية

أجاز الناخبون في كاليفورنيا إنشاء اللجنة عندما أقروا قانون الناخبين األول )قانون( في عام 2008. فقد خّول اللجنة لرسم الحدود الجديدة للدوائر. في عام 2010، 

أضاف قانون الناخبين األول للكونجرس مسؤولية ترسيم دوائر الكونجرس إلى مسؤوليات اللجنة.

كل عشر أعوام بعد أن تنشر الحكومة الفدرالية معلومات التعداد المحدثة يجب أن تقوم كاليفورنيا بإعادة رسم حدود دوائر الكونجرس، ومجلس شيوخ الوالية، 

وجمعية الوالية، ومجلس الوالية لدوائر التكافؤ بحيث تعكس الدوائر عدد سكان الوالية بشكل صحيح.

واحدة من أعظم القوى التي يتمتع بها سكان كاليفورنيا هي انتخاب ممثليهم إلدارة أعمال حكومتهم. إن كيفية تحديد حدود المقاطعات تحدث الفرق بين تمكين وتعظيم 

أصوات الناخبين أو تقليصها وإخمادها.

لقد استُخدمت إعادة تقسيم الدوائر في بعض األحيان الستبعاد مجتمعات معينة من السلطة السياسية. المشاركة الكاملة في عملية إعادة تقسيم الدوائر القادمة ومراقبتها 

تتيح لمزيد من المجتمعات الفرصة النتخاب مرشحين من اختيارهم. يعد التعبير عن مجتمعك أمًرا بالغ األهمية لضمان تماسك مجتمعك إلى أقصى حد ممكن. وهذا 

يضمن أن يكون صوتك مسموًعا لدى القادة المنتخبين عند اتخاذ قرارات مثل جودة وتمويل تعليم طفلك أو تحديد معدالت الضرائب الخاصة بك.

 .www.WeDrawTheLinesCA.org :لمعرفة كيفية المشاركة في العملية يرجى زيارة موقع لجنة مواطني كاليفورنيا إلعادة تقسيم الدوائر على الرابط

www.DrawMyCACommunity.org :إلرسال تعليقاتك إلى اللجنة مباشرة، يُرجى زيارة الرابط

ملصق 
الموقع 
اإللكتروني

http://www.DrawMyCACommunity.org


المواد

منشور من CRCمناطق التوعيةمعايير رسم الحدود

خطوات المشاركة

فيديو عن أساسيات إعادة تقسيم الدوائر

اجتماعات المساهمة الخاصة بالمجتمعات 
)COI( ذات المصالح المشتركة

فيديو عن أساسيات إعادة تقسيم الدوائر باللغة اإلسبانية

CRC األسئلة الشائعة حول

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ccrc/pages/77/attachments/original/1613681054/CRC_2020_Flyer_v1.pdf?1613681054
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ccrc/pages/77/attachments/original/1613681054/CRC_2020_Flyer_v1.pdf?1613681054
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ccrc/pages/77/attachments/original/1628265727/Zones_Map_8.6.21.pdf?1628265727
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ccrc/pages/77/attachments/original/1628265727/Zones_Map_8.6.21.pdf?1628265727
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ccrc/pages/77/attachments/original/1613683170/6_Things_to_Consider.pdf?1613683170
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ccrc/pages/77/attachments/original/1613683170/6_Things_to_Consider.pdf?1613683170
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ccrc/pages/77/attachments/original/1617743838/CRC_2020_FAQs_Final_1.pdf?1617743838
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ccrc/pages/77/attachments/original/1617743838/CRC_2020_FAQs_Final_1.pdf?1617743838
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ccrc/pages/77/attachments/original/1627153429/COI_Meetings_Flyer.pdf?1627153429
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ccrc/pages/77/attachments/original/1627153429/COI_Meetings_Flyer.pdf?1627153429
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ccrc/pages/1/attachments/original/1624481533/Steps_for_Participating_in_COI_Meetings_1.pdf?1624481533
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ccrc/pages/1/attachments/original/1624481533/Steps_for_Participating_in_COI_Meetings_1.pdf?1624481533
https://www.youtube.com/watch?v=bsPzYGxqHA8
https://www.youtube.com/watch?v=bsPzYGxqHA8
https://www.youtube.com/watch?v=LZnO6tjJ4Go&t=356s



