
 SACRAMENTOشھرستان 
 المنافعاظھارات مربوط بھ جامعھ مشترک

 المنافع چیست؟جامعھ مشترک
 تان است. المنافع ھمان جامعھجامعھ مشترک

تان محلھاین جامعھ ممکن است بھ کوچکی بلوک آپارتمانی شما، انجمن 
یا شبکھ والدینی باشد کھ ھمگی فرزندان خود را بھ یک مدرسھ مشترک 

کنند. یا ھای مشابھی شرکت میھا و فعالیتفرستند یا در ورزشمی
زبان ممکن است وسیع باشد، شامل تمام افراد شھرستانتان کھ با شما ھم

ادغام  ھایی کھ ازھستند، در سیاست محلی، منافع مشترکی دارند یا گروه
 ای واحد سود خواھند برد.و تبدیل شدن بھ منطقھ

 المنافع مھم است؟چرا جامعھ مشترک
المنافع یک اصل مھم حفظ جوامع مشترک

 بندی مجدد قلمرو است.در تقسیم
ویژه برای جوامعی کھ از گذشتھ تواند بھمی

اند، مفید از روند سیاسی کنار گذاشتھ شده
شان را ند جامعھتوانباشد. اعضای جامعھ می

ھای خود بھ با بیان ماجراھا و شرح دغدغھ
بندی افرادی کھ مسئول تعیین این تقسیم

 ھستند، تعریف کنند.

سازی تعداد ساکنان بندی مجدد یکسانیادتان باشد: ھدف از تقسیم
 ھر منطقھ است.

برخی  ممکن است برخی از جوامع درنتیجھ این فرایند، حداقل تغییرات را تجربھ کنند؛
کنندگان ھر ای جدید سر دربیاورند. با ارائھ نظرات خود در این فرم، تقسیمدیگر، از منطقھ

شما را در کنارھم نگھ دارند تا این  المنافعدھند تا جوامع مشترککاری کھ بتوانند انجام می
(سرپرست شھرستان)، نماینده  County Supervisorباشد کھ یک امکان وجود داشتھ

 ود.ھمھ ش

 
  



 کمک کنید. Sacramentoلطفاً با تکمیل اطالعات زیر با ھر مقدار اطالعات و جزییاتی کھ مایلید، بھ ناحیھ 

 ام.(کار/زندگی) کرده ____________سال در منطقھ  ________مدت است. بھ ______________________________سالم، اسم من 
 

ھای اجتماعی یا مدنی، مسکن مشترک، شبکھ ھا،کنند، شغل آنبھ افرادی کھ آنجا زندگی میام را کنار ھم نگھ دارم. جامعھ من عبارت است از: مایلم جامعھ
 بزرگ فکر کنید ھا و کارفرمایھا یا سنتونقل، زبان مردم، جشنای، شرایط محیطی، استفاده از زمین، حملھای محلھھا، کلیساھا، انجمنپارک

 

 
ھا، رودخانھ، نواحی خرید، اماکن ھای شاخص، پارککند، ازنظر شما، مکانتان را مشخص میھا یا خط حدھایی کھ مرزھای جامعھخیابانمکان جامعھ من: 

 داردمیکند یا آن را کنارھم نگھ تان را تقسیم میتاریخی، مؤسسات خدمات اجتماعی، آیا مرزھای کنونی سیاسی، جامعھ
 

 ھای زیر است:جامعھ من شبیھ محلھ
 

 
 ھای زیر متفاوت است:جامعھ من با محلھ

 

 
 کند چرا در کنار ھم ماندن جامعھ من حائز اھمیت است.تاریخ جامعھ یا موضوعاتی کھ تأیید می

 

سایت زیر طور کامل در وبجلسھ ھمگانی است کھ بھبندی مجدد و خطوط مرزی دارای نظارت قسمتی از صورتپیشنھادات شما برای تقسیم 
 www.saccounty.net/Redistricingمنتشر خواھد شد: 
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