
گزارشبرگتغییرناحیهبندی
ذکرمافرآیندیشفافودربرگیرندۀمواردفوقال

:بگذاریدصدایشماشنیدهشود. میخواهیم

حضور در جلسات منظم ما▪

به اشتراک گذاری اندیشه های خود در ▪
اتاالرهای گفتگوی عمومی و جلسات علنی م

ارائۀ نظرات عمومی کتبی▪

آماده سازی و ارسال نقشه جهت بررسی▪

اطالع رسانی به سایرین دربارۀ تغییر ▪
ناحیه بندی

:اییدمشارکت نم! اینجا ثبت نام کنید

https://redistricting.lacounty.gov/

آنچه باید بدانید

فرآیند این تغییر ناحیه بندی چه تفاوتی با عملکردهای گذشته دارد
.  در گذشته هیأت ناظران پیش از تعیین مرزبندی های نهایی حرف آخر را می زد

ل ی لس آنجلس به نحوی طرح ریزی شده است که از تاثیر هیأت مستقCRCامروز 

.  بوده و تنوع شهرستان را نیز منعکس نماید

نمای کلی تغییر ناحیه بندی
ی کار ما شامل تعیین نواحی تحت سرپرستی است که بر اساس داده های سرشمار

سایر . میلیون نفر در هر ناحیه2حدود –ایاالت متحده تقریبا جمعیتی یکسان دارند 

رها، مالحظات عبارتند از رعایت برابری در قبال نژادها و قومیت ها؛ عدم تقسیم شه

که به نحوی ریزی هر ناحیه محله ها و اجتماعات دارای گرایشات یکسان؛ و طرح 

.مناطق آن متصل به هم باشند

چرا تغییر ناحیه بندی اهمیت دارد
:در سطح محلی، تغییر ناحیه بندی دوره ای می تواند در موارد زیر موثر باشد

ت حصول اطمینان از این که صدای جمعیت متنوع شهرستان و اجتماعات آن فرص▪

شنیده شدن داشته باشد

به رأی دهندگان امکان انتخاب نمایندگان مورد نظر خود را می دهد، نه اینکه ▪

ۀ آنها نواحی تحت سرپرستی به نحوی طرح ریزی شوند که فرصت های منصفان

کم رنگ گردد

:ناظران را وادار به توجه به ترجیحات و نیازهای ساکنان نمایند، از طریق▪

سیاستهای عمومی جهت بهبود کیفیت زندگی افراد▪

مانند مراکز بهداشتی و درمانی، خدمات )خدمات و منابع عمومی ▪

اجتماعی، پارک ها، کالنتری، ارائۀ خدمات شهرداری در مناطق غیر 

(.  و بسیاری موارد دیگر... رسمی و شهرهای قراردادی 

یون یک کمیس! برای نخستین بار در تاریخ لس آنجلس

شکل از تغییر ناحیه بندی شهرستان لس آنجلس متمستقل
، نواحی تحت سرپرستی(ی لس آنجلسCRC)شهروندان 

. سال آینده از نو طرح ریزی خواهد نمود10را برای 

ناحیۀ تحت سرپرستی جدید۵

ما که هستیم
، مدیر مشترک(Daniel Mayeda)دنیل ماییدا 

، مدیر مشترک (Carolyn Williams)کارولین ویلیامز 

، عضو کمیسیون(Jean Franklin)جین فرانکلین 

، عضو کمیسیون(David Holtzman)دیوید هلتزمن 

، عضو کمیسیون(Mary Kenney)ماری ِکنی 

، عضو کمیسیون(Mark Mendoza)مارک مندوزا 

Apolonio)آپولونیو مورالس  Morales)عضو کمیسیون ،

، عضو کمیسیون(Nelson Obregon)نلسن اوبرگان 

، (Priscilla Orpinela-Segura)پریسیال اُرپینال سگورا 

عضو کمیسیون

Hailes)هایلیس سوتو  Soto)عضو کمیسیون ،

Saira)سایرا سوتو  Soto)عضو کمیسیون ،

، عضو کمیسیون(Brian Stecher)برایان استچر 

، عضو کمیسیون(John Vento)جان ونتو 

Doreena)درینا وانگ  Wong)عضو کمیسیون ،
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