
 SACRAMENTOمقاطعة 
 المعنیة إفادة المجتمعات المحلیة

 ما المقصود بالمجتمع المحلي المعني؟
 المجتمع المحلي المعني ھو مجتمعك المحلي.

ویمكن أن یكون مجتمعًا صغیًرا مثل مربعك السكني أو رابطة سكان 
الحي أو شبكة اآلباء الذین یرسلون جمیعًا أطفالھم إلى نفس المدرسة أو 

یشاركون في نفس األلعاب الریاضیة واألنشطة. أو یمكن أن یكون 
مجتمعًا واسع النطاق، بما في ذلك كل شخص في مقاطعتك یتحدث 

نفس اللغة التي تتحدث بھا، أو یشترك في االھتمام بالسیاسة المحلیة، أو 
 المجموعات التي من شأنھا قد تستفید من االندماج في دائرة واحدة.

 جتمع المحلي المعني؟ما أھمیة الم
أمًرا مھًما في إعادة  یعد الحفاظ على تماسك المجتمعات المحلیة المعنیة

 تقسیم الدوائر االنتخابیة.
ویمكن أن یكون مفیًدا بشكل خاص للمجتمعات المحلیة التي جرت 

العادة استبعادھا من العملیة السیاسیة. یمكن ألعضاء المجتمع المحلي 
خالل سرد قصصھم الخاصة ووصف مخاوفھم تحدید مجتمعاتھم من 

 ألصحاب القرار الذین یقودون عملیة إعادة تقسیم الدوائر االنتخابیة.

تذكروا: یتمثل الھدف من إعادة تقسیم الدوائر 
 االنتخابیة في معادلة عدد السكان في كل دائرة.

قد ترى بعض المجتمعات المحلیة تغییرات طفیفة جراء ھذه العملیة؛ 
ھي األمر ببعض المجتمعات المحلیة في دائرة جدیدة. من خالل وقد ینت

تقدیم تعلیقاتك على ھذا النموذج، فإن أصحاب القرار سیبذلون قصارى 
جھدھم للحفاظ على تماسك مجتمعاتك المحلیة المعنیة حتى یمكن 

 تمثیلھا من قِبل نفس مشرف المقاطعة.

 
  



 تكمال المعلومات التالیة بأكبر قدر من المعلومات أو العدید من التفاصیل كما ترید:من خالل اس Sacramentoیُرجى مساعدة مقاطعة 

 سنوات. ________لمدة  ____________ . لقد (عشت/عملت) في الدائرة______________________________مرحبًا، اسمي 
 

فكر فیمن یعیش ھناك، وماذا یفعلون من أجل لقمة العیش أو السكن المشترك، أو الخدمات المشتركة، أو  أود الحفاظ على تماسك مجتمعي المحلي. مجتمعي المحلي ھو:
عبور، أو اللغات المنطوقة، أو الشبكات االجتماعیة أو المدنیة، أو المتنزھات، أو الكنائس، أو رابطات سكان األحیاء، أو الظروف البیئیة، أو استخدام األراضي، أو ال

 ت أو التقالید، أو صاحب العمل الكبیراالحتفاال
 

 
یة، الشوارع أو الحدود التي تمیز حدود مجتمعك المحلي، في رأیك، المعالم ذات الداللة، الحدائق، األنھار، مناطق التسوق، المواقع التاریخیقع مجتمعي المحلي في: 

 معًا مجتمعك المحلي أو تبقي أفرادهوكاالت الخدمة االجتماعي ة، ھل تقسم حدود المناطق السیاسیة الحالیة 
 

 مجتمعي المحلي مشابھ لألحیاء التالیة:
 

 
 مجتمعي المحلي مختلف عن األحیاء التالیة:

 

 
 تاریخ المجتمع المحلي أو القضایا التي تؤكد أھمیة الحفاظ على تماسك مجتمعي المحلي.

 

 الحدود اإلشرافیة جزًءا من السجل العام وسیتم نشرھا بالكامل على الموقع اإللكتروني:تعد اقتراحاتك إلعادة تقسیم الدوائر االنتخابیة وخطوط 
www.saccounty.net/Redistricing 
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