تغیی ناحیه بندی شورای شهر
کمیسیون ر
لسآنجلس )(LACCRC

آنچه الزم است دربارۀ
تغیی ناحیهبندی
ر
بدانید
در یک دموکرایس صدای ما قدرت ماست .ما به عنوان ساکنان لسآنجلس از صدای خود به روشهای بسیاری استفاده یمکنیم – برای رأی دادن به اعضای
رن
مسئولی منتخب هنگایم که به کمک احتیاج داریم؛ برای اعالم نظر موافق یا مخالف خود نسبت به یک قانون
شورای شهر تا نمایندۀ ما باشند؛ برای فرا خواندن
ی
ز
تغیی
تغیی ناحیهبندی رنی رایه است که ما باید از صدای خود برای ِاعمال قدرت خود استفاده کنیم .ر
تاثی یمگذارد .فرآیند ر
یا سیاست جدید که بر زندگ ما ر
تغیی ناحیه بندی ندارند .هدف از ارائۀ این گزارشبرگ
ناحیه بندی به اندازۀ رأی دادن برای حفظ دموکرایس حائز اهمیت است .اما بسیاری از مردم اطالیع دربارۀ ر
تغیی ناحیهبندی و دلیل اهمیت آن برای شماست.
فراهم آوردن اطالعات مهم دربارۀ ر

تغیی ناحیهبندی چیست؟
ر
ی
هر فردی که ساکن شهر لسآنجلس است ،در ییک از نوایح شورای شهر زندگ یمکند .ما با توجه به ناحیهای که در
آن ساکن هستیم ،فرصت آن را داریم که ییک از اعضای شورای شهر را انتخاب کنیم .برای مثال ،بویل هایتس،
ی
رن
متفاوی رأی یمدهند تا
ساکنی این اجتماعات به افراد
پکوئیما ،ونیس و ساوث الای نوایح مختلف شورا هستند و
نمایندۀ آنها باشند.
تغیی ناحیهبندی یمگویند که در آن ،نقشههای
هر  10سال یک بار ،در تمام کشور فرآیندی اجراء یمشود که به آن ر
کوچکی یا بزر ی
ی
رن
گی شدن اجتماعات و وارد شدن مردم به
تعیی کنندۀ نوایح دوباره کشیده یمشوند .با توجه به
اجتماعات یا خارج شدن مردم از آنها مهم است که نوایح به طور عادالنه و با مساوات ر ن
تعیی شوند .مطابق قانون
ی
تغیی ناحیهبندی برای آنها در نظر گرفته یمشود ،باید تقریبا
اسایس ایاالت متحده ،تمایم نوایح انتخابای که نقشۀ ر
ی
جمعیت برابری با هم داشته باشند .نقشههای کشیده شده تخصیص قدرت سیایس و نمایندگ مردم را در هر سطح
از دولت (شهر ،شهرستان ،ایالت و فدرال) ر ن
تعیی خواهد کرد.

تغیی ناحیهبندی حائز اهمیت است؟
چرا ر
ساکنی به چه کیس یمتوانند رأی دهند و ی
رن
تعیی نوایح کشیده یمشود ،یمتواند ر ن
جای که خطوط ر ن
حت این که مسئول منتخب تا چه حد نسبت به
تعیی کند که
ی
ین
داشی نماینده قدرت است .این که چه کیس نمایندۀ شما در شهرداری باشد ممکن است به معنای گر نای یا ارز نای مسکن،
درخواستهای شما پاسخگو باشد.
تمیتر بودن خیابانها و ی
رن
بهی بودن فضای پارکها باشد .و حصول اطمینان از اینکه خطوط ناحیۀ شما به نحوی کشیده شود که شما به نحو عادالنهای نماینده
ین
بگید .نقشهها
داشی
تغیی ناحیهبندی هرگز نباید حق
صدای در دولت را از شما ر
تاثی عمدهای بر شما و خانوادۀ شما داشته باشد .این ر
داشته باشید ،یمتواند ر
ی
باید به نحوی کشیده شوند که محلۀ شما سهیم عادالنه داشته باشد.

تغیی ناحیهبندی چگونه انجام یمشود؟
ر
شهردار و شورای شهر یک کمیسیون مستقل متشکل از شهروندان را گماشتهاند تا دربارۀ نحوۀ کشیدن خطوط نوایح جدید به نحوی که نشان دهندۀ منافع صدها اجتماع
شهر لسآنجلس که این شهر را منحرص به فرد کرده باشد ،به آنها اطالع دهند .این کمیسیون که  21نفر عضو دارد ،از شهروندان مختلف از تمام بخشهای این شهر
تشکیل شده است .این کمیسیون متعهد است که اطمینان حاصل نماید که تمام افراد به مساوات و به طور عادالنه در شهرداری نماینده داشته باشند.
ی
جلسای با حضور اجتماعات برگزار یمکند .برای هر یک از نوایح شورای شهر یک جلسه برگزار
پیش از کشیدن خطوط نوایح جدید ،این کمیسیون  19نشست عمویم و
خواهد شد و چهار نشست منطقهای ر ن
نی برگزار خواهد شد.
ی
اطالعای را که شما ارائه نمودهاید به همراه دادههای ارائه شده توسط دولت فدرال برریس نموده و نقشههای جدید را خواهد
پس از اتمام نشستهای عمویم ،کمیسیون
کشید.
یک رسی نقشه آماده خواهد شد و به صورت آنالین و از طریق نشستهای عمویم به اجتماع ارائه خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که کمیسیون بازخورد شما را دریافت
ن
بازبیت خواهیم نمود و آنها را جهت تایید برای شورای شهر خواهیم فرستاد.
کرده است .ما سپس نقشهها را
من چگونه یمتوانم مشارکت کنم و اطمینان داشته باشم که صدای من شنیده شده است؟
ن
تغیی ناحیهبندی مشارکت کنید.
شما به شیوههای مختلف یمتوانید در فرآیند ر

سپتامی  2021به طور مجازی در تمام اجتماعات شهر لسآنجلس برگزار یمشود ررسکت کنید.
در ییک از  19نشست عمویم که از  1ژوئیۀ 2021تا 25
ر
ن
بگیید.
شما یمتوانید از طریق نشای  bit.ly/LACCRCMeetingsپاسخ دهید یا با شمارۀ  (213) 263-5765تماس ر
پس از ثبت نام یک لینک زوم دریافت یمکنید که به شما امکان ررسکت در نشست عمویم را از طریق تلفن همراه ،رایانه یا سایر وسایل یمدهد.
ن
رن
نشای  redistricting.lacity@lacity.orgارسال کنید.
همچنی یمتوانید اظهارات خود را به صورت نوشتاری به
شما

کار کمیسیون این است که بازخورد شما را در ر ن
بگید.
حی ارائۀ پیشنهادات برای کشیدن نقشههای نوایح در نظر ر

الزم است به ما بگویید که به اعتقاد شما چه مواردی به اجتماع شما کمک یمکند .دربارۀ مدارس ،کلیساها ،پارکها و مراکز خرید به ما بگویید .به ما دربارۀ مردم بگویید.
بگویید که کدام محلهها باید در نظر گرفته شوند و چه مواردی اجتماع شما را منحرص به فرد یمکند.
ر ز
قوانی و معیارها کدامها هستند؟
ن
گیی دربارۀ نقشهها عبارتند از:
بریح از معیارهای تصمیم ر
.1
.2
.3
.4

نوایح شورا باید از نظر جمعیت با هم برابر باشند.
افیای به هم متصل باشند.
بخشهای مختلف ناحیه باید از نظر جغر ی
باید تقسیم محلهها ر ن
مابی چند ناحیه به حداقل ممکن برسد.
ساکنی ملتهای مختلف مانند ر ن
رن
یقای تبار به
آمریکایهای
التیها،
باید از قانون حقوق رأی تبعیت شود ،که هدف این قانون محافظت از
آسیای تبار و آفر ی
ی
ی
ی
ین
فرصت عادالنه برای انتخاب نمایندۀ مورد نظر خود است.
داشی
منظور

تغیی ناحیهبندی شورای شهر لسآنجلس ( )LACCRCاین است که اطمینان حاصل نماید که تمام
ماموریت کمیسیون ر
افراد اجتماع به صورت عادالنه و برابر در شورای شهر لسآنجلس نماینده داشته باشند.

پیگی صفحات ما باشید:
ر
LACCRC2021

جهت کسب اطالعات ی
بیشی دربارۀ ناحیۀ شورا و اجتماع خود به قسمت "اطالعات محلۀ من" شهر لسآنجلس
در ن
نشای www.lacity.org/residentsمراجعه نمایید.

@LACCRC2021

