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تلفن
پست
:الکترونیک

خالصه اجرایی :هر ده سال  ،به دنبال هر رسشماری فدرال  ،شهرهای که از سیستم های انتخای ی
باید
مبتن بر
مناطق استفاده یم کنند ٍ
ی
ی
ً
ی
بازبین کرده و بر اساس داده های رسشماری فعیل  ،محدوده های مناطق را مجددا تصویب کنند تا اطمینان
مرزهای مناطق رأی دهنده را
حاصل شود که مناطق رأی دهنده از نظر جمعیت به طور قابل توجیه برابر هستند و هنوز هم از حقوق اعضای جوامع مورد عالقه برای
غری)  ،منطقه 5
انتخای خود محافظت كنیم.د در انتخابات
رای دادن به نامزدهای
ی
نوامب  ، 2020رأی دهندگان در منطقه ( 1بخش شمال ی
ی
جنوی) هر یک عضو شورای شهر را انتخاب کردند و همه رأی دهندگان درباره موقعیت شهردار تصمیم
جنوی
(بخش
6
منطقه
جنوی) و
(بخش
ی
ی
ی
گرفتند.
سابقه :و هدف :در سال  ، 2017شهر انتقال از انتخابات كل به مناطق را آغاز كرد .به منظور انجام انتقال از انتخابات كل به مناطق مستقر در
اجتماع قوي ررسكت كرد .نقشه های منطقه محور در 13
مناطق  ،شهر خدمات را از يك جمعيت شناس استخدام كرد و در يك فرآيند تعامل
ی
ی
تعیی یم کند.
ژوئن  2017توسط شورای شهر با مصوبه ای تصویب شد که شش منطقه جدید شورا را تصویب یم کند و برنامه ای مرحله ای را
ی
نخستی انتخابات منطقه
كرس شوراي شهر براي انتخابات انتخاب شده بودند  ،رأي دهندگان در
هنگایم كه چهار
نوامب ، 2018
در انتخابات
ی
ی
ی
.
غری شهر  -دو ساله)  ،منطقه ( 2بخش شمال شمایل)  ،منطقه ( 3بخش مرکزی) و منطقه ( 4بخش
شمال
بخش
(
1
منطقه
كردند
كت
محور ررس
ی
جنوی)
جنوی
جنوی) و منطقه ( 6بخش
غری)  ،منطقه ( 5بخش
ررس یق) .در انتخابات
ی
ی
ی
ی
نوامب  ، 2020رأی دهندگان در منطقه ( 1بخش شمال ی
هر یک عضو شورای شهر را انتخاب کردند و همه رأی دهندگان درمورد موقعیت شهردار تصمیم گرفتند.
 ،هنگامی که شهری به انتخابات منطقه منتقل شد  ،قانون ایالتی شورای شهر را ملزم می کند که هر  10سال پس از سرشماری فدرال
برای اطمینان از انطباق با قانون حقوق رأی  ،مرزهای شورای شهر را بررسی و در صورت لزوم تنظیم کند .این فرایند به شهر نیاز دارد
تا اطالعات و اطالع رسانی گسترده ای را برای تشویق به مشارکت مدنی  ،میزبانی چهار جلسه دادرسی عمومی و اتخاذ مرزهای تحت
پارامترهای تعریف شده ارائه دهد .شهر فریمونت برای کمک به مدیریت روند تغییر مجدد شهر برای اطمینان از انطباق کلی با تجزیه و
 Nationalتحلیل داده ها  ،ایجاد نقشه  ،مدیریت وب سایت  ،جدول زمانی و الزامات توجه  ،خدمات جمعیت شناس را از
.ثبت کرده است .Demographics Corporation ، Inc
این برنامه همچنین شامل الزامات و برنامه های زمانی گسترده برای ارتباط با جامعه و شنودهای عمومی است که با دقت بیشتری برنام
.تغییر محدوده ایالت را دنبال می کند
ی
ی
اضاق را در مورد روند تجدید تقسیم بندی وضع
قوانی
بحث  /تجزیه و تحلیل :از زمان انتقال شورای شهر به انتخابات منطقه ای  ،این ایالت
کرده است  ،از جمله قانون نقشه های عادالنه که معیارهای استانداردسازی مجدد محدودیت را با هدف حفظ اجتماعات و ممنوعیت حزب گر یای
ی
همچنی شامل الزامات و برنامه های ی
ی
زمای ی
ی
بیشبی برنامه
رسای و شنیداری عمویم است که با دقت
گسبده برای اطالع
ایجاد یم کند .این برنامه
تعدیل مجدد ایالت را دنبال یم کند.
•

:شود رعایت باید مناطق مجدد طراحی هنگام فدرال نیاز مورد معیارهای برخی
o

:برخی معلومات مورد نیاز فدرال هنگام طراحی مجدد باید رعایت شود

o

یک طرح محدود کننده باید به گونه ای ترسیم شود که مطابق با قانون فدرال رای گیری و بند حمایت برابر قانون
اساسی ایاالت متحده باشد .و

o
•

.مناطق شورای شهر نباید به عنوان عامل اصلی نژاد باشد

قانون منصفانه اکنون شورای شهر موظف است مرزهای منطقه را با استفاده از معیارهای خاصی که به ترتیب اولویت زیر تعیین
:شده اند  ،تصویب کند
 .1مناطق شورای شهر باید از نظر جغرافیایی مجاور باشند .مناطقی که فقط در نقاط گوشه های مجاور به هم می رسند
مجاور نیستند .مناطقی که توسط آب از هم جدا شده و با پل  ،تونل یا سرویس کشتی منظم به یکدیگر متصل نمی
.شوند  ،مجاور نیستند
 .2تا آنجا که عملی است  ،تمامیت جغرافیایی هر محله محلی یا جامعه محلی مورد نظر باید به گونه ای رعایت شود که
تقسیم آن را به حداقل برساند" .جامعه مورد عالقه" جمعیتی است که دارای منافع مشترک اجتماعی یا اقتصادی است
که باید در یک منطقه واحد گنجانده شود تا از نمایندگی موثر و منصفانه برخوردار باشد .جوامع مورد عالقه شامل
.روابط با احزاب سیاسی  ،کنونی یا نامزدهای سیاسی نیست
.3

مرزهای منطقه شورای شهر باید توسط ساکنان به راحتی قابل شناسایی و درک باشد .در حد امکان  ،مناطق شورای
.شهر باید به موانع طبیعی و مصنوعی  ،خیابانها یا مرزهای شهر محدود شوند

 .4تا آنجا که امکان پذیر است و در مواردی که با معیارهای قبلی در این تقسیم مغایرت نداشته باشد  ،مناطق شورای
شهر برای تشویق فشردگی جغرافیایی به گونه ای ترسیم می شوند که مناطق مجاور جمعیت به نفع جمعیت های دورتر
.دور زده نشود
•

عالوه بر این  ،قانون برنامه های منصفانه شامل لیستی گسترده از اقداماتی است که شهر باید برای تشویق ساکنان به شرکت در روند
بازبینی عمومی انجام دهد .موارد برجسته برخی از الزامات در زیر ذکر شده است:
o
o

o

o

چند یا یک ترکیب مورد در تا شود می دعوت مردم از آن در که کند برگزار عمومی جلسه چهار حداقل باید شهر
.دهند ارائه اطالعاتی دهنده رأی منطقه
از  ،کنند می خدمت جامعه به که هایی سازمان یا اجتماعی های گروه و ساکنان از مدنی مشارکت تشویق برای شهر
بازتعریف برای تالش مورد در را اطالعاتی که افرادی و  ،کنند می فعالیت زبان اقلیت جوامع در که افرادی جمله
.دهد ارائه مراحل طول در را اطالعات باید  ،اند کرده درخواست مجدد
یک روشهای همچنین و  ،اجرا قابل زبانهای و انگلیسی زبان به بازتعریف روند مورد در کلی توضیحی باید شهر
زبان به شهر شورای به مستقیما کتبی شهادت ارائه یا عمومی دادرسی هنگام در دادن شهادت برای مردم از عضو
. .دهد ارائه اجرا قابل زبان هر و انگلیسی
بازتعریف به شده داده اختصاص وب صفحه یک  ،منطقه جدید های محدوده تصویب از پس سال  10حداقل باید شهر
.دهد اختصاص را مجدد

:به شرح زیر است  Fremontیک جدول زمانی آزمایشی برای پروژه توزیع مجدد شهر
:جوالی  -2021اکتبر 2021
•
. oرا راه اندازی کنید  Fremontوب سایت اطالعاتی از نظر محدودسازی مجدد شهر
.سایر روشهای گسترده مشارکت در جامعه را برای ارائه اطالعات عمومی در مورد روند بازتعریف آغاز کنید
o
میزبان یک جلسات عمومی باشید تا به طور رسمی مردم را درگیر فرآیند بازنگری مجدد با توجه به نکات الزم و
o
.ترجمه مناسب کنید
• :اکتبر  - 2021مارس 2022
.همچنان به ارائه اطالعات و توجه کافی برای مشارکت عمومی بپردازید
o
. oبا جلسات اطالع رسانی و ترجمه مناسب  ،سه جلسات عمومی اضافی برگزار کنید
.ارسال نسخه های مختلف نقشه و شهادت توسط مردم را بپذیرید و برای بررسی با مشاور همکاری کنید
o
• :آوریل ( 2022تا  18آوریل )2022
.شورای شهر نقشه مرزی منطقه را بر اساس الزامات قانون نقشه های عادالنه بررسی و تصویب می کند
o
تأثیرات مالی :هیچگونه تأثیر مالی در رابطه با این گزارش وجود ندارد .با این حال  ،فرایند توزیع مجدد شهر نیاز به حفظ خدمات یک جمعیت
شناس دارد .کارکنان این خدمات را با  .Inc ،National Demographics Corporationتهیه کرده اند .هزینه خدمات بیش از

 72،000دالر نخواهد بود .عالوه بر این  ،هزینه های مرتبط با تالش های ارتباطی برای این فرآیند از قبیل چاپ  ،تبلیغات و غیره بر عهده
شهر خواهد بود.
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