
آنچه الزم است در�ارۀ 
تغی�ی ناح�ه بندی 

بدان�د 
برای رأی دادن به اعضای –های �س�اری استفادە � کن�م ما به عنوان سا�نان لس آنجلس از صدای خود به روش. در �ک دموکرا� صدای ما قدرت ماست

ف منتخب هنگا� که به کمک احت�اج دار�م؛ برای اعالم نظر موافق �ا مخالف خ بت به �ک قانون ود �سشورای شهر تا نمایندۀ ما باشند؛ برای فرا خواندن مسئولنی
 ما تاث�ی � گذارد

گ
ف را� است که ما با�د از صدای  خود برای ِاعمال قدرت. �ا س�است جد�د که بر زند� تغی�ی . خود استفادە کن�مفرآیند تغی�ی ناح�ه بندی ن�ی

ارائۀ این گزارش برگ هدف از . اما �س�اری از مردم اطال� در�ارۀ تغی�ی ناح�ه بندی ندارند. ناح�ه بندی به اندازۀ رأی دادن برای حفظ دموکرا� حائز اهم�ت است
.  فراهم آوردن اطالعات مهم در�ارۀ تغی�ی ناح�ه بندی و دل�ل اهم�ت آن برای شماست

چرا تغی�ی ناح�ه بندی حائز اهم�ت است؟ 
ف به چه ک� � توانند رأی دهند و حئت این که مسئو  ف کند که سا�ننی ف نوا� کش�دە  � شود، � تواند تعینی حد �سبت به ل منتخب تا چهجائی که خطوط تعینی

ف نمایندە قدرت است. درخواست های شما پاسخگو باشد �ا ارزائف مسکن، این که چه ک� نمایندۀ شما در شهرداری باشد ممکن است به معنای گرائف . داشنت
تر بودن خ�ابان ها و به�ت بودن فضای پارک ها باشد ف ای نمایندە ه نحو عادالنهو حصول اطمینان از این که خطوط ناح�ۀ شما به نحوی کش�دە شود که شما ب. تم�ی

داین تغی�ی ناح�ه. داشته باش�د، � تواند تاث�ی عمدە ای بر شما و خانوادۀ شما داشته باشد ف صدائی در دولت را از شما بگ�ی ا نقشه ه. بندی هرگز نبا�د حق داشنت
. با�د به نحوی کش�دە شوند که محلۀ شما سه� عادالنه داشته باشد

تغی�ی ناح�ه بندی چ�ست؟ 
 � کند

گ
ناح�ه ای که در ما با توجه به. هر فردی که سا�ن شهر لس آنجلس است، در �� از نوا� شورای شهر زند�

ل هایتس، برای مثال، ب��. آن سا�ن هست�م، فرصت آن را دار�م که �� از اعضای شورای شهر را انتخاب کن�م
ف این اجتماعات به افراد متفاوئت   رأی � دهند تا پکوئ�ما، ون�س و ساوث ال ای نوا� مختلف شورا هستند و سا�ننی

.  نمایندۀ آنها باشند

ه های شود که به آن تغی�ی ناح�ه بندی � گ��ند که در آن، نقشسال �ک بار، در تمام کشور فرآیندی اجراء �10هر 
ف کنندۀ نوا� دو�ارە کش�دە � شوند ارد شدن مردم به با توجه به کوچک�ت �ا بزرگ�ت شدن اجتماعات و و . تعینی

ف شوند ق قانون مطاب. اجتماعات �ا خارج شدن مردم از آن ها مهم است که نوا� به طور عادالنه و با مساوات تعینی
ته � شود، با�د تق��با اسا� ا�االت متحدە، تما� نوا� انتخابائت که نقشۀ تغی�ی ناح�ه بندی برای آن ها در نظر گرف

 م. جمع�ت برابری با هم داشته باشند
گ

ردم را در هر سطح نقشه های کش�دە  شدە تخص�ص قدرت س�ا� و نمایند�
ف خواهد کرد) شهر، شهرستان، ا�الت و فدرال(از دولت  .  تعینی

کم�سیون تغی�ی ناح�ه بندی شورای شهر 
(LACCRC)لس آنجلس 



تغی�ی ناح�ه بندی چگونه انجام � شود؟ 
نافع صدها اجتماع ۀ مشهردار و شورای شهر �ک کم�سیون مستقل متشکل از شهروندان را گماشته اند تا در�ارۀ نحوۀ کش�دن خطوط نوا� جد�د به نحوی که �شان دهند

های این شهر نفر عضو دارد، از شهروندان مختلف از تمام بخش21این کم�سیون که . شهر لس آنجلس که این شهر را منح� به فرد کردە باشد، به آنها اطالع دهند
.  اشنداین کم�سیون متعهد است که اطمینان حاصل نما�د که تمام افراد به مساوات و به طور عادالنه در شهرداری نمایندە داشته ب. �شک�ل شدە است

برگزار برای هر �ک از نوا� شورای شهر �ک جلسه. �شست عمو� و جلسائت با حضور اجتماعات برگزار � کند19پ�ش از کش�دن خطوط نوا� جد�د، این کم�سیون 
ف برگزار خواهد شد . خواهد شد و چهار �شست منطقه ای ن�ی

های ارائه شدە توسط دولت فدرال برر� نمودە و نقشه های جد�د را خواهد �س از اتمام �شست های عمو�، کم�سیون اطالعائت را که شما ارائه نمودە ا�د به همراە دادە
.  کش�د

خورد شما را در�افت باز �ک �ی نقشه آمادە خواهد شد و به صورت آنالین و از ط��ق �شست های عمو� به اجتماع ارائه خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که کم�سیون 
.  ها را باز�یئف خواه�م نمود و آن ها را جهت تای�د برای شورای شهر خواه�م فرستادما سپس نقشه. کردە است

من چگونه � توانم مشارکت کنم و اطمینان داشته باشم که صدای من شن�دە شدە است؟ 
.  شما به شیوە های مختل�ف � توان�د در فرآیند تغی�ی ناح�ه بندی مشارکت کن�د

ف 17در �� از   در جوامع �ا� شهر لس آنجلس بنی
�
کت کن�د ، که تق��با .برگزار � شود2021سپتام�ب 11و 2021ژوئ�ه 1جلسه تجد�دنظر محدود کنندە �ش

اینجا را کل�ک کن�د �ا به : برای حضور �ا مشارکت مجازی bit.ly/LACCRCZoom برو�د

�د ، شمارە 5252-254-669-1با شمارە : فقط برای گوش دادن را وارد کن�د# 1615454787تماس بگ�ی

اینجا را کل�ک کن�د �ا به : برای ارسال نظرات کتئب  bit.ly/lacitycoi برو�د

 از وب سا�ت ما به آدرس 
�
برای کسب اطالعات ب�ش�ت در مورد محدود�ت مجدد ، لطفا laccrc2021.org 

د ف ارائۀ پ�شنهادات برای کش�دن نقشه های نوا� در نظر بگ�ی .  کار کم�سیون این است که بازخورد شما را در حنی

.  به ما در�ارۀ مردم بگ���د. ددر�ارۀ مدارس، کل�ساها، پارک ها و مرا�ز خ��د به ما بگ���. الزم است به ما بگ���د که به اعتقاد شما چه مواردی به اجتماع شما کمک � کند
.  بگ���د که کدام محله ها با�د در نظر گرفته شوند و چه مواردی اجتماع شما را منح� به فرد � کند

ف و مع�ارها کدام ها هستند؟  قواننی
ی در�ارۀ نقشه ها عبارتند از :بر�ف از مع�ارهای تصم�م گ�ی

. نوا� شورا با�د از نظر جمع�ت با هم برابر باشند1.

.  های مختلف ناح�ه با�د از نظر جغراف�ائی به هم متصل باشندبخش2.

ف چند ناح�ه به حداقل ممکن برسد3. .  با�د تقس�م محله ها مابنی

ف ها، آم��کائی های آس�ائی تب4. ف ملت های مختلف مانند التنی �قائی تبار به ار و آف� با�د از قانون حقوق رأی تبع�ت شود، که هدف این قانون محافظت از سا�ننی
ف فرصئت عادالنه برای انتخاب نمایندۀ مورد نظر خود است .  منظور داشنت

این است که اطمینان حاصل نما�د که تمام ) LACCRC(مامور�ت کم�سیون تغی�ی ناح�ه بندی شورای شهر لس آنجلس 
.  افراد اجتماع به صورت عادالنه و برابر در شورای شهر لس آنجلس نمایندە داشته باشند

LACCRC 2021 

@LACCRC 2021

:  پ�گ�ی صفحات ما باش�د

 آنجلس شهر لس" اطالعات محلۀ من"جهت کسب اطالعات ب�ش�ت در�ارۀ ناح�ۀ شورا و اجتماع خود به قسمت 
.  مراجعه نمای�د www.lacity.org/residentsدر �شائف 
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