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  أدميوةِه

دأ ثِع, SB 450  أةِسونقلِ د انونِةأ دقِحدمفلِ أ حباور ايِوبِهنونا دقِ وه يانِةِشعية فالِحشو دح مطوكسلى California 2016د أبشنْة

 دفيشا ايآلىْوِ ىدنيشِ ورزاح الىا يحفلمِد ةأوِاةرِ 14 قأ ليطوةاش ىلًثيوى( VCA)  2018بشنْةأ  يةأرِمشِ) VCA) ال ا دقِنِثىنا ديِدفوسقِ

ا نِثىيِ كليى قا اسِفوسِ دح د درةامشِ ياوبِهد افقيدِّ عل الِوِ( VCA) يةحة .الدقِا نِثىيِ قا يةأفرقطيقِ ونةأ ركِمةدِ بش ياوبِه د ليآلةاعمِ

 دحب ين, دفوسةا احباور سالفوسِ دمدعريآل اروةاح ىيايةلِ كدىِ بةر الا دقِنِثِىيِ ياوبِهد ومايِ قدم انِومِيِ 29 النِغمسو و ادِوثعِ الدقِ
 ايةفرؤوفِ دقال لةأثديى افورسِ يثىيِ اكِ يابِوهد اقنطرونِ يابِوهد قنطرون ين يارشِ اثكةمِ وه ةايرؤوفِفِ ين, لناغمسو اسدفوسِ ؤندوقا
ا نِثِىليِ ودازِ بوش ناعودرِ دمقدمي نوةايِمؤ وايةليىي, ياوبِهد ومايِ قدم انِومِيِ 10- 4 افةحي يشيفِ اكِ اينا سادفوسِ اوفنِدشِ بدوميا

 ةاهبلي يوةاح قا ياالؤِ مندي ىديلِ, ا دقالنِثىديِ اعدن و دكوكةا ةايوِنِروةِحلِ مزيدا اكِ ( VCA) الا دقِنِثِىنا ديِدأ دفوسقِثع الدقِ

 (VCA)  قا نيةاشِ قا يوةأاننقِ لىْونثيوى Stanislausد نأدِحداو الا دقِنِّثِىديِ اذِدوبِ وه ايِقامِ ايِنِشولطِ افِلِحشو داديوم

 SB  423 ةادسونقلِ نوناقِ و  AB 860   يةِامجِد أنونِلقِ شثحِد نوناقِ اثموة ىفيشلِ، دكورونا ريوسافِد اثدةونِ بعلةا و 2020 بشنْةا
 يان ياوبِهد ادفقيدِ نةامبعدرِ و دفوسةا احروبا الدقِ لةاثىليِ ةاثبدملِ أحباور دكورونا ريوسادفِ سةادفرِ رةادمبؤِ نةأدرِملعِ
 806يةامِهد انونِدقِ وةأغمزي 2020 دشنْةا ايِشِرِ ياوبِه اق انِليِمِ انِدرِمعِ أشِاْنِ و الدقِ لةاثىديِ انِوفِدشِ ةأحشكِمِ وه عسقوةا يىيلِايةىْوِ

AB  ةادسونقلِ نوناقِ و SB 423 ,ايىْو ادلِ ةاوِالةرِ سافسِ الِثيوى  (VCA (ِاحاور بية ىر ياوبِهل ديثدع AB 860  قا ليةاوِ ىدلِثع 

 سادفوسِ انِوفِدشِ يةاقوِملِ نادِحاو قا سافسِ ىلِثيوى SB 423و اودِثعِ الدقِ انِّثِىيِ يىيلكلِ دفوسةا احباور سالفوسِ دريدمشِ ايوبِهد افقيدِ

 ادفوسسِ انِوفِشِ و اسدفوسِ احلِددفِ نادمنيِ ؤوروةادبِ بعلةا ياوبِهد ومابيِ و ياوبِهد يوما قدم انِومِيِ 3 يحدفة اوفنِشِ االنً ليةاوِ ىدلِثوع

 الِقِ يثىديِ الِدقِ انّثىيِ اقِ اسِفسِ اولًثىيِ اليةِةِدسِ اثكةمِ 26 و اسِدفوسِ أندوقّدؤِ انًوفِشِ 12ل لِىحفة Stanislausد انِدِحاو, ايًدِعيِ

 ايىْوِ الًوِ,انونِقِ معً امةِلشلِ اسِدفوسِ انةِيشِدنِ انّةوقِ 3د اودةِدمزِ ايوةِنقِنًال ىشلًحث SB 423 2020 انْةِدشً ايًاشِرً ايوبِهل الولِقً ايةرؤوفِفِ

 افشيطةِ بش الِدقِ الةِثىديِ ادةِثلع الفيدِ ىموعبدلِ داف، اسِدفوسِ انةِيشِدنِ انّلةوقِ يىلًدايةىْوِ أنّدةوقِ افةِلِحلشِ Stanislausد انِدِحاو عل
 اشفيلوةِ دايةلىْون الِدقِ انّثىيِ اقِ

 اةِنوِدِحاو اقِ اسِفسِ ىولًثىيِ, احموفل ىفيشلً AB 152, 2021 ايلول 14 ابسيقومِ Californiaد انوةِدمدبرِ ايِوبِه اقِ ادرةِلىِ, اىِاِ عم

 الِدقِ انّثىيِ النّغمسو الِدقِ انّثىيِ يىكلِ اقِ ابفوسةِ امشودرِ ايىْوِ افيشِ اسِفوسِ (VCA) د بدوميِا Californiaد انوةِدمدبرِ ايِوبِهد ادةِثلع
 الةِثىليِ الِدقِ الةِثىديِ لقنطرون ااْزلةِ نيِ اسِدفوسِ اندوقِلؤِ ىيةًمطِمِ نيِ ادفوسةِ احباور اسِلفوسِ دريشِمل رشيدفِ ااروةِح ليىيايةىْوِ اهيىِ
 ارةِدِمبشِ انّدِحاو دكليىي اوةِثلز اةاوسًمشِ, 3000.5 ايِوبِهد الرمزِ ىلفلًحمشو, SB 37, 2021 ايلول 27ب, دكٌىِ ةربِ ايةوفِؤرفِ الِدقِ

 اقنطرونّ د اةِثةمبِ مِكمل بد Stanislausد انِدِحاو عةيدبدِ ايّوبِه كليىي اقِ ادًوثوعِ اغلنًمسو الِدقِ انّثىليِ ادفوسةِ احباور اسِدفوسِ
  ادفوسةِ احباور اسِفوسِ ادرةِملشِ اديلِبِ دحكٌ اي ايةرؤوفِفِ الِقِ يثىديِ الِدقِ انّثىيِ ؤيآلدمِ اقِ الِدقِ الةِثىديِ

 انِدفرعِ الِددرمشِ اةِحفلِدمِ امىينوةِ و اريروةِوشِ ابةريؤوةِ ايّوبِهل كسمطً اكً ادقلِ انّثىديِ راولِثدط اثكةمِ Stanislausد انِدِحاو وه

 انِِفوسقِ اداىِ لةابشقِ (VCA) د اةِحفلِمبِ ييىيوبِهد ليةِامِدعِ مطالنِ ىيلً اةوةًحم Stanislausد نادِحاو, الِبِ وه انًمنيِ انًاِ عم اسًكٌدمِ

 و يىيحاور و النًغمسو الِدقِ انّثىديِ ادمنينِ ادةِزيِ عم ادِويِحب 2020د ايِشِرً ايِوبِهد اوةِؤحيلنِ ىالًبؤً الِدقِ انّثىديِ ارِرطولِدكِ اثكةمِ

 احوراب الِدقِ الةِثىْليِ النّغمسو ايىْوِ Stanislausد انِدِحداو الِدقِ انّثىديِ 77, 2020د يأشِرً ايّوبِهب ىمادسِ ايِميِقاِ الِدرمشِ يمنةامطِ

 ابعلةِ اسِدفوسِ اندوقّدؤً اوفِشِ وه اسِلفوسِ نوبلىْون 37ل اقوربِ, 2020د ياشِرً ايّوبِه وه دمشوةفلىْون الدقِ انّثىديِ  77.6 نياِ من دفوسةا

  (VCA) اقِ ىيلً احشيح Stanislausد أنِدِحداو ايًمِقاِ انّدةوقِ أنِزِح, اسِدفوسِ انةِيشِنِد انّلةوقِ الِدقِ الةِثىديِ انّدةوقِ الشفةِحدشِ

 بد الِدقِ انّثىيِ الِقِ يثىثيِ نواميِ يكااِ و ايكٌدِ ودازِ بش اةِيوِنِاروةِح الدقِ انّثىيِ اقِ لثىبيِ Stanislausد انِدِحاو وه  (VCA) اةِحفلِمِ

 اشنْةِ حببطِ 30 من 282,482 الن ًغمسو الِدقِ انّثىديِ يامِقاِ انِمنيِ عم نادِحاو وه ياوبِهد قنطرون يناالِ الةِداْزِ اروةاح يىيويلِىِ

 و ياوبِه قدم انِومِيِ 3 يحةفِ بد الِدقِ الةِثىديِ قطرون ا 29د نيدً و ايِوبِه قدم انًومِيِ 10 يحةفِ بد الِدقِ لةاثىديِ قنطرون ا 23, 2021
 بد الِدقِ لةاثىديِ اقنطرونّ سادفوسِ اوفِبشِ الدقِ ألةِثىليِ اومِيِ دحب امحًومة يشيفِ الً الِدقِ انّثىيِ اوعِثدشِ لماشِ عم, ياوبِهد ومابيِ
  اسِدفوسِ انّوفِشِ من اودِزِ بش اةِةمششيِ د ملقدمةا انًؤيِمِ امولفً ياوبِهد احلِفِ ويليىيىِ

 من زيدمبِ ايمِاسكِ ااىِ اقِ يةانِدمشِ حيمنِمىِ اكً, نثدمكة ادنيشً رةابنطِ اروةاح بش ويلىْونىِ بد Stanislausد نادِحداو الدقِ أنّثىيِ

 ىفيشلً EAP ايِوبِهد نوةادمدبرِ اططِحم اىا,  (VCA) د مِااسكيِ ل Stanislausد اثندِحاو انًدمشِ قا. الدقِ انًثىيِ و ايِوبِهد اريروةِشِ
 و ادشفيلوةِ اةِدموِىِ و انِدلشِ انًفسِمطِ افرؤوفً عم ىلًحفل الدقِ انًثىديِ ارِثلثطود اثكةمِ موةندِىِ د انوةِدرِمبعِ نثكةدمِ بيد اثموة

 اثملكة اططِحم اىِداِ ادرةِمشِ مقدم اططِحم اىِبدِ احموفل دفيشلىْون اشًداْنِ انًعيِذد فشةاملكِ انوةِلكِمةمِ د ةايِمِهد الششلةِ ىمطوكسلِ
 ةأنوِنىرِدمِ فشةامكِ و ايةِبؤِ قاwww.stanvote.com  (يةويبسِ) عل اةِحنمو ىفيشلً, اسِدفسِ لةالشقِ Californiaد الكوةِدمِ زااْرِ طردنِ
 انِعدِ بكل ىقبيلً يشيفِ بد عةيدبدِ نةافطِحم و اططِحم ىاالِ ةانوِحشحمِ و أنًرعيِ
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 الدقِ لةاثىديِ اقنطرونIً    افسوقِ
 ةاةمششيِ انًاِ ويلىْونىِ بد افرؤوفً الدقِ لةاثىديِ ابقنطرونً

 ايةرؤوفِفِ الدقِ لةاثىيِ •

 سادفوسِ لةاشقِ و يةاقدمِ اىًهل لنةِاغمسِ •

 سادفوسِ لةاوشقِ الدقِ انًثىديِ ايًميِقاِ الًهدس ددةاح •

 نامةمطيِ سادفوسِ يشنةادنِ انِدةوقِ ةاثمةِ •

 يةادبِ اشًاْنِ نْبه من سادفوسِ لةاشقِ •

 يبهفون و ريِمحو ياسوريِ ناللشِ امًهمةور سادفوسِ بةاطلِ •

 الدقِ لةاثىديِ قنطرون دحب دفوسةا احوراب اكميلِ يىيلِدقِ يةاممطِ •

 
 اثموة يشيدفِ الدقِ لةاثىديِ ادقنطرونً يانِكلِ نامنيِ

4005(a()10()I ()vi()I) § 

 10 اقِ افةحي الدقِ لةاثىديِ اقنطرونً 6 سمبشةاِ Stanislausد نادِحداو الدقِ انًثىديِ رالِثطو النًغمسو الدقِ انًثىديِ نادمنيِ ااسِ عل

 لةاثىديِ اقنطرونً 30 ل ودادزِ ودةاملزِ ىيلً انيشِ ايِوبِهد ومايِ قدم انًومِيِ 3 اقِ افةحي ارْنًحاْ اقنطرونً 23 و ياوبِهد ومايِ قدم انًومِيِ

  نادِحداو يااميِقِ الدقِ انًثىديِ الهس و  SB450   د لسنيقوةا دافيِ ىيلً الدقِ

 

 8 ىل اقيدمةِ 7 من يحةفِ بد الدقِ لةاثىديِ اقنطرونً يىكلِ ياوبِهد ومابيِ بيِومِا,  ةاعِشِ 8 افةحي يشيفِ بد الدقِ لةاثىديِ اقنطرونً يىيكلِ

   Stanislausد نادِحداو الدقِ انًثىرا ديِلِِِثدطو ايِالكةرونِ اوفِشِ عل اثكةي يشيفِ بد قنطرون دكل ةاحدفةِ ةاعِشِ سرةاعِ

www.stanvote.com  د نادِحداو القِد لةاثىديِ ةانوِودعِدمِ اثكةِ وه ايشًحثوStanislaus  

 
 الدقِ لةاثىديِ ادقنطرونً انًوفِشِ

4005 (a ()10 ()I ()vi ()I ) § 

 عم ميحدلِ سادفوسِ ةاثمةِ و الدقِ لةاثىيِا دقنطرونً أنًوفِدشِ يةازِحملِ كنوشةا وه ىيلً احفلِ Stanislausد نادِحداو الدقِ انًثىديِ رالِثطو

 Stanislausد نادِحداو الدقِ انًثىديِ رالِثدطو ايًمِايًقِ الًغس و يةارِحاْ نةاشبِح من امكوفشً ةانوِودعِدمِ ةاحمبفلِ ةحلة اموبينً ارطًشِ

 نادِحداو الدقِ انًثىديِ رِالِثدطو يةارِحاْ نةاشبِح من امكوفشً ةانوِودعِمِ احفلومِ Stanislausد نادِحداو الدقِ انًثىديِ رالِثدطوا ثمكة

  ةحلة ارطًشِ عم ميحدلِ سادفوسِ ةاثمة و الدقِ لةاثىديِ ادقنطرونً انًوفِدشِ يةازِحملِ اكنوشيِ وه ىيلً احفلِ Stanislausد

 

 ايِددميوسِ ةاثملركِ سادفوسِ ةاثمةِ الودقِ لةاثىديِ دقنطرون وفاشِد يوةاقوربِ •

 اؤورًبِ دفوسةا احباور الدقِ انًثىيِ يىدايةلِ ةالكنوشيِ سادفوسِ اثمة الودقِ ةالثىديِ دقنطرون وفاشِد يوةاقوربِ •

 نادشوكِ القنطرونً سادفوسِ ةاثمةِ الودقِ ةالثىديِ دقنطرون وفاشِد يوةاقوربِ •

 نالشِ ؤوردبِ ةالكنوشيِ سادفوسِ ةاثمةِ الودقِ لةاثىديِ دقنطرون وفاشِد يوةاقوربِ •

 اشفيلً الدقِ انًثىليِ سادفوسِ ةاثمةِ اولِدقِ لةاثىديِ دقنطرون وفاشِد يوةاقوربِ •

 اثركمِ وه اؤوروةِبِ يىيدايةلِ ةالكنوشيِ اسِدفوسِ ةاثمةِ الودقِ لةاثىديِ دقنطرون وفاشِد يوةاقوربِ •

 ؤورابِ الرمشِ يىيدايةلِ ةالكنوشيِ سادفوسِ ةاثمةِ الودقِ لةاثىديِ دقنطرون وفاشِد يوةاقوربِ •

 الدقِ لةاثىليِ النًغمسو الِ و احشيح الدقِ انًثىيِ يىيديةلِ ةالكنوشيِ سادفوسِ ةاثمةِ الودقِ لةاثىديِ دقنطرون وفاشِد يوةاقوربِ •
 ومايِ ةبيِ نةالِغلسِ اينِ اسنيقً و

 مرييكااِ يةيفنِ يىمنِ ارشًمفِ ايًفِرغاوحً انًلشوكِ سادفوسِ ةاثمةِ الودقِ لةاثىديِ دقنطرون وفاشِد يوةاقوربِ •

 سادفوسِ ةاثمةِ الودقِ لةاثىديِ قنطرون وه نهم ةايِدِدرِ يةاكلِدمِ وفالشِ ياموطِ •

 سادفوسِ ةاثمةِ الودقِ لةاثىديِ دقنطرون وفالشِ ةاثمرك نيِ يةادِدرِ احوراب الدقِ انًثىديِ ازوقيِحد ناعدِ و بوعدا •

 بفوسةا سادفوسِ درةادمشِ احباور الدقِ لةاثىليِ ؤيمِ ادلً اشفيلً الدقِ انًثىليِ أرْنًحاْ اةحورال اسنيقوةِ •

 سادفوسِ ةاثمةِ الودقِ لةاثىديِ دقنطرون وفالشِ ةاثريقِ احداور مطانِ •

 وفاشِ اىدِ اقِ اثةمو الدقِ لةاثىديِ ادقنطرونً انمنيِ رش يلموبِ الدقِ لةاثىديِ لقنطرون ا سنيقوةا •
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 مشكِحةِا ىيلِ Stanislausد داوحدِنِا دقِلِا ديِىثِن ا دطوىلِرِا دمكةثِا يشِا حمططأ اىِا د بعدِنِا يلِىأل امهمورِ شِوفِن ا د مةثةِا د عمِليةِا

8 افةحيِ فِيشيآل بد دقِلِا ديِىثلةِا قنطرون أ كلِيىي يديع ا شِوفِن أ هِو دقِلِا ديِىثِلةِا دقنطرون ا  لعً عِسرةِا 8 ىل و قيدمةِا 7 من بيِومِا شِعِةِا ِ
 :دوكوِةِا انِداً هِو ىِوي بد دقِلِا ديِىثِلىِا دقنطرون ا يلِىأل حشيثةِا عدِنِا بىِي داية مِودعِنوِةِا د اسِا

  Modestoد مدينْةا  

  Ceres د مدينْةا  

  Turlockد مدينْةا  

 Oakdaleد مدينْةا  

 Newmanد مدينْةا  

 Patersonد مدينْةا  

 Hughsonد مدينْةا  

 Riverbankد مدينْةا  

 Waterfordد ةانْمدي  

  Empire و, Salida , Denair, Keyes د اةِكنوشيِ  

 

 لةاثىديِ ادقنطرونً انًوفِشِ ازويًحمِ ودةاحم ليسةا دح. (B) مةاةمِ وه اينِ ازيًحمو رثعبدِ احموفل ايىْوِ ادفيشً الدقِ لةاثىديِ قنطرون ا

 اقِ امشودرً افريشً افوسةً ةرين وه يشةاحث يشافِ بد ليسةا, اىا عم .www.stanvote.com عل اةِموحن يشافِ بد ايًمِايًقِ ايًوبِهد الدقِ
 الدقِ انًثىيِ

 
  الدقِ لةاثىديِ اقنطرونً وه احلِدفِ ةاثةمِ

4005(a()10()I ()vi()IX) §   

 اقنطرونً, اىا عم دقنطرون نابرِمدِ عم ياوبِهد احلفِ 5 ىل 3 ب امليِ يشفِ بد Stanislausد نادِحداو الدقِ انًثىديِ رالِثدطو أثمكة
, ايِسوريِ انِِللشِ دعيديِ ابًلِوطِلدِ و احلِلفِ حدمشك طاوفِح دثعِ بد الدقِ انًثىديِ رالِثدطو اثكةمِ ابًولوطِدِ عل شيحث بد اف الدقِ لةاثىيِدِ
 نادلشِ ةالكنوشيِ اقوربِ نايدا نياِ ايةفريشِ قنطرون كل وه يحلدفِ يانِاسفِ ين يبفوحنِ, ريمح

 
 وه احموفل ىديلً الدقِ انًثىديِ نةاغلِدسِ اميِدسوسةً ةاحفلِمبِ فةالِملِ ينقِ بد ياوبِهد احلِفِ ياوبِه كل قدم امولفً يشيفِ بد ياوبِهد احلِفِ

 انًثىديِ ارفِزِ نيِ ابفورمً عةايدِ ياوبِهد احلِفِ يىويلِدىِ اقِ الفًحشِم اودًلسوِ شاحث بد فةألِمِ لِادقِ لةاثىديِ انًبةوقِ و القِد لةاثىديِ قنطرون
 نطرونقد ةِاثدمةِ ايوةِاكٌدِ، انًنِثزِ قا دةمششةا مىريوةا امولفً يشيفِ بد اف احلِفِ ماسوسةيً وه يىنِدبويِ رةاثعدمِ يوةااكٌدِ و الدقِ
 الدقِ انًثىديِ نةارِددمعِ وةاياكٌدِ و, اشفيلً ألدقِ انًثىديِ درنةادمعِ وةاياكٌدِ, ادقنطرونِ رةاثود ةاحدفةِ يةاومِيِ ليةامِعِ، الدقِ لةاثىديِ

 انًثىديِ قنطرون وه ةاحدفلِ نابعدِ عةايدِ قا أةِحفلِملِ ياوبِهد احلِفِ كل أقِ اثيوى يشيفِ بد أنًودِزِ أةفلِدمِ انًثكةِ مةاهملةر ينا ادسنيقً
  الدقِ
 
 ويىِ بد نياِ كد انًنِثدزِ دةمششةا ملىريوةا امولفً يشيفِ بد أبًلِوطِدِ ياوبِه كل قدم ايِوبِهد أحلِفِ من فريشةا فةالِملِ قليشِ بد ابًلِوطِدِ

 لةاشقِ و ةاثةدم وةاكٌيادِ و دقنطرون رةاثد و ةاحدفةِ ليةأمِعِ عل لفةِامِ قليشِ بد, اىا عم زادريً زةاريِمِ و مادشلِ يةادرِ عل انًمشةالِ
 عم سادفوسِ نةايشِدنِ انِةوقِ، ناثدكةِ اةحفلِدمِ وةاياكٌدِ و اشفيلً الدقِ انًثىليِ معدرنيآل ايكٌدِ أمولفً يشيفِ بد ألوبًوطِدِ الدقِ لةاثىديِ انًدةوقِ
  نادلشِ سقوةاعِ يىدايةلِ الدقِ انًثىليِ درنيمعِ يٌاكدِ لفييِ بد ىااِ

 
  الدقِ لةاثىديِ دقنطرون يمااسكً

4005(a()10()I ()vi()XI) § 
 الدقِ لةاثىديِ أنًةوقِ نوةاسيِمبةكِ القِ لثىديِ أزدقِ ىايةلً الدقِ ناثىيِ دكل اةوةًحم احاور دحب امةورؤً يشيفِ بد الدقِ لةاثىديِ اقنطرونً

 ياوبِهد أحلِفِ اقِ وياىِ و لِادقِ انًثىيِ اقِ يوةانِسِيى بيلِ يةامطِ ويادىِ قنطرون وه احاور دحب اثموة يشيفِ بد سادفوسِ ةاثدمةِ اندوقًؤً و
  الدقِ لةأثىديِ ادقنطرونً يماداسكً الطوفسِ (C) لةممةا زيآلح ليىعِ نوةاريِحمةة ديثدعِ

 
 ياوبِهد ادقنطرونً منةاماِ

4005 (a ()10 ()I ()vi ()VIII) § 

  ةاحاور ادانً ةاحمبفلِ الدقِ لةأثىديِ اقنطرونً وه ياوبِهد امنةامِ عل ةةحم بد Stanislausد نادِحداو الدقِ انًثىديِ رالِثدطو اثمكة
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 يىويلِىِ بد الدقِ لةاثىديِ دقنطرون احلِفِ ةاحاور يىبكلِ الدقِ انًثىديِ نةادرِملعِ يؤفِ امولفً ويىِ بد ياوبِهد دقنطرون أحلِفِ يىكلِ •
 نادِحداو اثمكة وهه احموفل ياوبِهل نةادمشلطِ مياسوسةً ةليِ ايِموطِ

 

 دكل ةةاحمل نادِحداو اثمكة وه احموفل (DIMS)ياوبِهل نةادمشلطِ مياسوسةً ةليِ ايِموطِ يىويلِىِ بد الدقِ لةاثىديِ دقنطرون احلِفِ  •
 قا سافسِ لثىيِ اكً ياوبِهل نةالطِدمشِ مياسوسةً, ياوبِه بكل القِ لثىديِ أروةاح ىايةلً الدقِ ناثىيِ كل,سالفوسِ ثمبة الدقِ ناثىيِ
 ىيلً امودعرِ الدقِ انِثىيِ كل ان، سالفوسِ ىيلً اشقيلِ القِد ناثىيِ ان و، امسوغلنِ ىيلً لِادقِ ناثىيِ كل ان مارِه قا ياوبِهد احلِفِ

 الدقِ انًثىيِ كل قا ثىييِ سافوسِ وايين, سالفوسِ

 

 نادِحاو وهه نةاغلِمسِ قا يارومشِ نادبويِ اسا، لفوةكِ بد اربيطً اف يشيآلفِ بد ياوبِهل نةادمشلطِ مياسوسةً ب أربيطً افةوفًلِ يىكلِ •

 اوًىِ ان دقنطرون احلِفِ قا يدعمِ وبد فنيةا ىبكلِ الدقِ انًثىيِ ثعق بد فوةكِل Californiaد دفنيةا زااْرِ طردنِ اثمكة بيد امدوبرِ
  ارْنِحاْ نادِحاو دح من ساسِلفو ىيلً اشقيلِ الدقِ انِثىيِ ان و رْناحاْ نادِحاو دح وهه امسوغلنً الدقِ انًثىيِ

 

 د ةاحفلِمبِ (20158)منةادماِ أنونًقِ و ةاليِمِعِ يىكلِ عم ايمًحل ويىِ بد ياوبِهل نةادمشلطِ مياسوسةً ب اربيطً يشيدفِ أنًةوقِ يىكلِ •

  منةادماِ دايةوةا ميوةاددِ ةةاحمل Stanislausد نادِحداو الدقِ انًثىديِ رالِثدطو اثدمكة ياحلودةكنِ نوةاودعِدمِ يوةادِحد

 

  القِ ثىديِ فورسا ىايةلً الدقِ انِثىيِ دكل ةةاحمل يوةاغةبسةرِ اثموة الورمشِ انًةوقِ ىويلًىِ بد الدقِ لةاثىديِ قنطرون كل •

 

 ىيلِ Californiaد ازاْرِ طردنِ اثمكة بيد اوةةًةحم ينا (نسكِ و ةاثكةِ, عةاثط) HART InterCivic Verity د لةاثىديِ أنًةوقِ•
 اوقفيلِ اموعكٌ يشيفِ وبد ياوبِهد يارومشِ ابقفيلِ اريًثد يشيفِ بد انًةوقِ يىكلِ بكةاشِ حبىي اربيطِ ىيلً اولِ قاورِ عل بنيا مياسوسةً
  اريًثد الدقِ لةاثىديِ اقنطرونً ويىِ نابعدِ

 

 اسًدفوسِ احوراب الدقِ لةاثىيِ و, (VCA) د اسًفوسِ, الدقِ لةاثديِ أنًةوقِ عل اثيوى اسًفوسِ, قارِوِ عل أسًفوسِ عم، امسوغلنً الًقِ يىكلِ •

 لةاثىديِ ادقنطرونً رةأثد بةر ايةيومِ Stanislausد نادِحداو الدقِ انًثىيِد رالِثدطو اثكةملِ امنةامبِ امشونيً يشيفِ بد, دفوسةا
  الدقِ

 
  شاشووِ و عاةادمونِليِمِعِ

4005(a()10()I ()vi()VIII()ia§ ,)4005(a ()10()I()vi()VIII()ib) § 
 الدقِ انًثىديِ رالِثدطو اثكةمِ اقنطرونً وه اشًدشووِ ويةاىِ قا امىوزرً و امولفً يشيفِ بد الدقِ لةاثىديِ اودقنطرونً ياوبِهد احلِفِ ىيكلِ
 بد زنحدمِ احلِفِ, ىااِ وعم دسنيقوةا نابعدِ انًودِزِ الورمشِ أن ًدةوقِ ةاحملفلِ عةايدِ ريمِ يزحدمِ أحلِفِ ىويلًىِ بد Stanislausد نادِحداو
 ألدقِ لةاثىديِ دقنطرون احفلِ يىسنقلِ ان ياشِرِ اثمبكة طةالربِ ةليفون يىويلِىِ بد القِد الةثىيِ اقنطرونِ يىكلِ دةروبلشوة انًةوقِ ىويلِىِ
  شادشووِ يةادىوِ نابعدِ ياوبِهد دعمليةا مكملةا قا ابديلً ةاسوعيِدفِ لةالشقِ أمولفً يشيفِ بد
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 سادفوسِ ةاثدمةِ أنًفِوشِ II سوقافِ
 سادفوسِ ةاثدمةِ انًوفِدشِ ةاعِشِ

4005(a()1 ()A) § 

 اةِنِبعدِ أفةحي ويىِ بد سادفوسِ ةاثدمةِ أنًوفِشِ يىكلِ ياوبِهد ومابيِ و ياوبِهد اومًيِ قدم انًومِيِ 28 افةحي يشيفِ بد سادفوسِ ةاثدمةِ انًوفِشِ

 اةِنِدعدِ أنًوفِشِ ياوبِه وماسرةِا بيِعِ 8بشِعةِا   اريًثد يشيفِ بد ةاعِشِ 24 افةحي ادينا سِدفوسِ اةِثدمةِ أنِوفِشِ ىوِِه يىديلِ أدفنيةِ ايًدِعيِ

 ةانوِودعِدمِ اثكةِ وه ايشًحثو, www.stanvote.com اةِدمنِ ياالكةرونِ وفاشِ عِل فامِ عل اموةثً يشيفِ بد سادفوسِ ةاثدمةِ انًوفِدشِ

 Stanislausد نادِحودا الدقِ أنًثىديِ رالِثدطو

 
 سادفوسِا ةثدمةِ ادؤندوقً يانِكلِ انِمنيِ

4005(a()10()I ()vi()II) § 

 و SB 450 عم مةاحل سادفوسِ ةأثدمة اؤندوقً 18 د ةاثمة نادِحاو عل ايىْوِ الًوِ، 2021 شنْةا Californiaد يانِشولطِ ياوبِهد انبعدِ

 الدقِ انًثىيِ 31,000ل ودازِ و سادفوسِ ةأثدمةِ اؤندوقً 25د ةاثمبة ارطِشِ اىا ىيدلًفِ قم ألدقِ انًثىديِ رالِثدطو أثمكة نادِحداو ألًدقِ نامنيِ

 أنًثىديِ رالِثطو عل الًوِ, 2021 شنْةا طثدش احريب 30 من 282,482, امسوغلنً الدقِ انًثىديِ يأامِقِ ناملنيِ يةازِحب سالفوسِ يىمودعرِ

 مكمل بد Stanislausد نادِحداو ألِدقِ انًثىديِ رالِثدطو اثمكة سادفوسِ ةاثدمةِ أؤندوقً 19 ل ثةدمً Stanislausد نادِحداو الدقِ

 28 افةحي يشيفِ بد انًوفِشِ انًاِ الدقِ انًثىيِ بني سادفوسِ ملدعرةا امشمىةِ احاور دح ىفشلِ داىا مطل ايًعةيدِدِ ايًوبِه قا ارطًدشِ ادةِلفيِ
  ياوبِهد ومايِ قدم انًومِيِ

 

 24 افةحي اديىْوِ سادفوسِ ةاثدمةِ أؤندوقً 2 ىلًثموة نادِحاو, California 2021د ادفنيةِ ايًنِشولطِ ايًوبِه و 2020د ايًشِرً ايِوبِهد نابعدِ

 ايِنِشولطِ ياوبِهد نابعدِ ةاعِشِ 24 افةحي يشيدفِ انًوفِشِ 3ل دةازيِمِ ىيلً Stanislausد نادِحداو الدقِ أنًثىديِ ارِلِثطو اثدمكة انيشِ ةاعِشِ

 2022 يةويددسةِ

 
  سادفوسِ ةاثدمةِ ادؤندوقً انًوفِشِ

4005 (a ()10 ()I ()vi ()V ) § 

 انًوفِدشِ فامِ أيديعً و امىًمشِ انًوفِشِ وه ادؤندوقً ةاثملة اكنوشيِ عم ىويدلًحم Stanislausد نادِحداو الدقِ انًثىديِ رالِثدطو اثمكة

 يشدفِ ياوبِهد اثكةِ وه يشةاحث يشافِ بد ليسةا ياوبِه كل قا أنًوفِشِد ةةادحم نابعدِ وددةاحم يشافِ وبد, (D) اةممةِ وه ىيلِ أدؤندوقً
 الدقِ انًثىيِ كل قا اثىيو
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 اسِدفوسِ اةِثدمةِ اؤندوقً و الدقِ لةاثىديِ أدقنطرونً انًوفِدشِ وفادشِ ةاثمةِ III اسوقِفِ
 

 2021 يانِشولطِ ياوبِهو 2020 يانِشولطِ ياوبِه وه احموفل ايىْوِ ادفيشً سادفوسِ ةاثدمةِ أوؤندوقً الدقِ لةاثىديِ ادقنطرونً انًوفِشِ من ابِرِ

 Stanislaus نادِحداو الدقِ انًثىديِ رالِثطورك, اىا عم نادِحاو وه نةادشكِ أنًوفِشِ وها مىًمشِ داينا بعلةا أرنْةِحاْ ىاه أحموفل يشيآلفِ بد
 احباور الدقِ لةاثىديِ ؤوروةادبِ أنًوفِشِ, يةانِدمشِ اانًوفِلشِ يوةاقوربِ يىمنِ ارْنًحاْ أودًثعِ اثشح بد ةامنِ, انًوفِدشِ اليسةِ دةاثع من رقفِ

  لشنا ؤوردبِ ةاكنوشيِ و, دفوسةا

 اقنطرونًد  انًوفِشِ ىيلِ ازويًحمِ 19 اةِفِ يارِحاْ فامِ Stanislausد نادِحاو وه دفوسةا أحباور الدقِ لةاثىديِ دةالزيِ زيحمبِ اينِ يادباْةِ فامِ

 لةاثىديِ اقنطرونً بفوسةا الدقِ لةاثىيِ عم Californiaد يانِشولطِ ياوبِهب 2021ب امشوةاسً سادفوسِ اةثدمةِ اؤندوقً و الدقِ لةاثديِ
  نالشِ بوؤر و نادشوكِ انًوفِشِ وه اثموة اوِيىْ سادفوسِ ةاثدمةِ اؤندوقً و الدقِ
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 اال مسوغلنِ ا دقِ ن  ِص ىيِ  10بش بِؤوِرا من 

 Stanislausد نادِحاو
وبيلىون ها دال مسوغلنِا دقِنِثِىيِ  2014ا يِشِا رِيِوبِه

 سةأوف احباور

فحموةِا امِيةِا دمنيِنِا ديِىثِن ا 
 دقِلِا باورحِا دفوألسةِا
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 اسوغلنِم الا دقِنِثىيِ 10ؤورا من بش بِ

 

 Stanislausد اوحدِنا
ا مسوغلنِال ا دقِنِثِىيِ  2016ا يِشِا رِيِوبِه
 سةأوف احوبيلىون باورهد

 

فحموةِا امِيةِا دمنيِنِا ديِىثِن ا 
 دقِلِا باورحِا دفوألسةِا
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 اال مسوغلنِا دقِنِثىيِ 10ؤورا من بش بِ

 

 Stanislausد اوحدِنا
ا ال مسوغلنِا دقِنِثِىيِ  2018ا يِشِا رِيِوبِه
 سةأوف احوبيلىون باورهد

 

فحموةِا امِيةِا دمنيِنِا ديِىثِن ا 
 دقِلِا باورحِا دفوألسةِا
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 اال مسوغلنِا دقِنِثىيِ 10ؤورا من بش بِ

 قنطرونُا ديِىثِلِةأ دقِاِل 

 ؤندوقُا دمِةثِةا دفوِسِسا 

 Stanislausد اوحدِنا
ا ال مسوغلنِا دقِنِثِىيِ  2020ا يِشِا رِيِوبِه
 سةأوف احوبيلىون باورهد

 

 اللةأ دقِثىا ديِقنطرونٍ
 ساةا دفوسِثؤندوقُا دمةِ

فحموةِا امِيةِا دمنيِنِا ديِىثِن ا 
 دقِلِا باورحِا دفوألسةِا
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 ةازينِح و ةأدنفقِ ةاثشِح  IV اسوقِفِ
 

 ططاحم اىا يةحة ةازينِح ةاونفقِ د ةاثشِح
4005(A ()10()I ()v§ ,)4005(g ()2 )§ 

 اثمكة, اال (VCA) د يةادمِقِ ةاحمبفلِ ةازينِح من ودازِ بش ويىِ بد اقًدنوفِ ىرملًه Stanislausد نادِحداو الدقِ انًثىديِ رالِثطو اثمكة

, Coloradoد طوفسا ايكٌ ازينًحل زيدامِ بد (VCA)د احباور ايًوبِهد دةاثع ناعدِ ةردبِ ثشح Stanislausد نادِحداو الدقِ انًىثِديِ رالِثطو

 وه اثكةي ىديلً ايكٌ 2018 من مااسكيً ةليِ لىْونحدموفل Californiaد ارْنًحاْ انًدِحاو و, (VCA) د ابدوميِ ياوبِهد امِالسكيً ىدموةلِ

 ليةامِلعِ وةةلىْونح و Coloradoد ألِدقِ انًثىديِ يةامطِدمِ ةاحفلِمِ ةربِ 40ب بؤرلْىون ايًوبِهد اةِنفقِ, (PEW) بيد ةاموحن فورةارً

 دمعدرني اقنطذونً يهكليِ اقِ سادفوسِ انًبعِدطِ نةاثز عل شيحثد اثشيح ةانفقِ من دكماح ىدلًثع Stanislausد نادِحاو 2013 ياوبِهد

 ديثدعِ Stanislausد نادِحالو قلىْونثدش 2020 بشنْةا ايىْوِ اثشيح اةفقِنِ انِاِ ياوبِه قا نادِحباو سادفوسِ أادشً يىدكلً عةاثلط احلفلِ

 ايًوبِه ب أحموفل فيشي بد Stanislausد نادِحدا ةانفقِ ادكورونِ اريوسِدفِ نابعدِ وةاؤحيبنِ  2020 نايِةرِ دةشرين نوةاشِدرً ايًوبِهل

 اكً أثشيح ةأزينِح دفوسةا اقِنوفِ و ناودِزِ ياموطِ و, وفادشِ ااغرِ, سادفوسِ ةاثدمة أدؤندوقً نةاثز, احدفلِ ولفةامِ عل شيحث, انًاةيِ (VCA)د
 و كنوشيا قا ابِمطلِ عم مةاحل بد انِفوحل و, سادفوسِ عةاثط, انًدةوقِ رئةامةِ, ادةًح انًدةوقِ نةاثز عم, أنًلةوقِ أؤمونقئ ةانفقِ عل شيحث
  (VCA) ب ااْسريً ةازينِحو ةادنفقِ لطوفسا (E) ممةالةِ زيح الِدقِ انًثىيِ
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 ياموطِ و الدقِ انًثىديِ فةالم  Vسوقافِ
 زميوةاه

(VCA) ًد أنًنْبِه يىبكلِ الدقِ انًثىليِ يدعمِ ادكً ياوموطِ الدقِ انًثىديِ ولفةادمِ ططادحم ةاثملة نادِحالو رطشِم اك (VCA) ,أنًوفِشِ عم 
 أنًثىيِِ و اشفيلً الدقِ أنًثىبيِ ااْسريً ةانوِمودعِ و, ادفوسة احرباو الدقِ لةاثيى, سادفوسِ ةاثدمة أؤندوقً و الِدقِ الةثىثديِ أدقنطرونً

  ةاكنوشيِ االنً ةاةمششيِ يثمقر ين فلِح درنيدمعِ ارؤوفًفِ و ادكنوشيِ ةامطكسيِ عم يشيفِ بد ةايِمِه ياليزِهان انِلشِ يمىمز ادلً الدقِ

 
 اثمكة قا ربحم, يةامِه داىا وه فوةأوةِلشِ ودازِ انِلعودرِ نقةسِ ان, اشفيلوةِ عم أيًدامريكِ كنوشةأ عم رةأهزبسِ: رةابِهمة شةادفيِ انًوفِشِ

 أةًيِمِه اانً وه وةفةادمشِ نوةاؤيِمةمِ عل ةةاحل ةاريِبِهدة دةاثلع نادِحالو مبعدرن يةامِه قدم ةاعِشِ 72 ب يدعةامِ ياوبِهد

 

 ا دقِلِا نًثا ديىيِا دموطِلوكٌوةِا دمِموةِىدِ عم اينِ احفلِ Stanislausد نادِحداو نوةاشِرً و Donna Linder الدقِ انًثىديِ رالِثطو

(VAAC) انِأ دلشِيِموةا دمِلوكٌوةأ دموطِو ىدِ و (LAAC) ِياوموطِ الدقِ أنًثىديِ ولفةادمِ ططادحم أملطكسة 

 
 أنًكٌِدسِ اةِندرِعم و اعًديودِ يدعةامِ

4005(a()10()I ()i()II§ ,)4005 (a ()10()I()i()VIII) § 

 ةاحروِملِ, Stanislausد انِدِحواد أدكنوشيِ فةالِملِ اعِيودِ من ألفًحمشِ االدشً حمفل بد Stanislausد نادِحداو الدقِ انًثىديِ رالِثطو
 :عل يالمِشِ ال اينا عل شحث بد اعِيودِ بةادطلِ يوةااكٌدِ و دفوسةأ احباور الدقِ لةأثىديِ ياوموطِ دايةوةا

i) ِأنًثسفرز :Turlock Journal, Modesto Bee Oakdale Leader, Ceres Courier, Latino Times, 

Mattos News, Patterson Irrigator, 

ii)  (KBDG-FM 90.9 MHz, Radio Lazer, Punjabi Radio USA) 

iii) ِد نادِحداو يسبوكفِ, ةادمنِ يأالكةرونِ وفاشِ: اميديِ لسوشيStanislaus, Turlock City News 

iv) ِةادكنوشيِ اليسةِ ةامدينِ, اوبيًهم أنًشِرً, أدشفيلً نةادرِدمعِ فوةاوةِشِ, ادكنوشيِ فوةاوةِشِ ايكٌ ةالكنوشيِ ياموط  
 ادكنوشيِ ةانوِودعِمِ د ةامنِ وه ياالكةرونِ وفاشِ وه احموشك يشيفِ ياوبِهد اثمكة ىيلقِ ربحمِ د نسيسحا ةاوِمشةاسنِ

 ميوةابدِ ودةاحم يشافِ بد و

v) دفنيةأ امونِها 

vi) انًكٌِدسِ نادعودرِ نوةاثمطب  

 

 بد Stanislausد نادِحداو الدقِ أنًثىديِ رالِثطو انًدِثمةع يشيفِ ب لعل رامودكٌ ىدفيشلً عابيودِ ايًؤِال انًبيِهدم ةربيةا قا أيًؤِيال اودًثعِ
 ايًوبِهل قوربا نابدِ ويادىِ فطحم بد و لكنوشيا ياملوطِ مكمل

 
 

 
 كنوشيا وه اايةوةِ

4005(a()10()I()i()III) § 

 ياوبِهد باسكيما يدعةاملِ ارْنًحاْ انًوفِشِ و, ةاشيِمدرِ, ةانيِكلِ, ةافوِوةِشِ, لكنوشيا يةاملطِ يةادمِقِ سوعةافِ ىيلً اثشيح (EAP) ل ىزرةا

 يأالكةرونِ وفادشِ ةاحروِملِ يداثع فيش بد ودازِ طاوفِح عةيدبدِ (EAP) د ورنةاملطِ اشًداْنِ انًعيِذد لةالشقِ حمكمل دب, ماقِلِ حاِزلْ كد دةاح
  نالشِ ين يامبوطِ نةادرِلعِ طيمِ ؤيمِ ياكٌدِ الدقِ انًثىديِ لفةاملِ بةليفون نادعودرِ ودةامزِ و ةادمنِ

 

 الدقِ انًثىديِ فوةاوةِمشِ و يادموطِ دةايِزملِ الدقِ انًثىديِ لفةاملِ اكٌِنسِ ةيب ربيهمة بد Stanislausد نادِحداو الدقِ أنًثىديِ رالِثطو

 الفًحمشِ ادشًه وه الِدقِ انًثىديِ نافوسقِ د وعازِ ب ااْسريً ةانوِليِهمل لثىيِ بد Stanislausد نادِحداو الِدقِ انًثىديِ ارِلِثطو اشفيلً احشيح

 (VAAC) و (LAAC) أمًىدً و كنوشني و ةنمنِ بني انًيلِح اداْسورً ورنةامطِ ىيلً الدقِ انًثىديِ رادطولِ نيشا Stanislausد نادِحاو وه
 يةحة يىنِفوسقِ د رةامنىِ و ياوبِهد أنًدةوقِ ةايِزِحد لةاثىيِ و, ةيىنويِالِمشةِ و يىبزدقِ الدقِ أنًثىديِ ةاثطِ بش ولفةاملِ أدفورسً يدعةأملِ
 نادفوسقِ وعازِ عل ولفةأمِ نادِحداو أنًوفِشِ كليى طيمِ قد مليعِ بد Stanislausد نادِحداو انًبيِهدم الِهس الا دقِنًىِا ديِنِا دفوسقِوعِزِ
 : ىمنيِ ةاكنوشيِ دكماح قا لةاثيوى يشافِ بد الدقِ لةاثىديِ
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 (VAAC) و (LAAC) د امونًها (1

a. الدقِ لةاثىديِ ادسوسةميِ ةانوِودعِمِ و ةايِزِدحم شةاثحل ةأيِمِه 

b. ًأكنوشيً اق يىةِغملفلِ أمطورنً يشيفِ ولفةادمِ اىول 

 

 افريشً انًديوِ اقِ ةاينوِلِهم (2

a. دفنيةا اقودًدفِ أثمكة 

b. ِاوبيًهم أنًشِدرً دفنيةا نااو 

c. يةافوليطيقِ وسيعةا دفنيةا يةاقنطرونِ سيعةا 

d. دمدينْةا مرزا  

e. ِايك نادعودرِ نوةامشةاس  Rotary و Kiwanis  

 

 سعور, ادشًهد مريةاه اسةلي اقِ.  (A) ةممةا وه ىيلً الِا دقِنًثىنا ديِا دفوسقِوعِزِ  عل نوةاودعِمِ أفريسً يشيآلفِ بد ىوِدهِ رثدع ادشًهد ليسةا

 www.stanvote.com وه" ادكنوشيِ ةانوِِودعِمِ" د اةِملنِ
 

 (EAP) د مليةادعِ ورنةادمطِ نابعدِ دكنوشيا اريكًشِ و ادكنوشيِ ادشًه د لليسةأ حروسهد حيو يثبىي

 عم ةايِمِه ىويلًىِ بد اثمكة بفوسةا الدقِ لةاثىديِ سادفوسِ ياموطِ و يةاىوِ عل بشرر Stanislausد نادِحداو الدقِ انًثىديِ رالِثطو
 أمًىدِ و نيحلِفِ بيد احشحمو داينا ايًنِدوكةِ أدشًهل رةاىدِ قا أىولً اودِمزِ بد اف ةامنِ ادكنوشيِ امًدِى عم ةايِمِهد دةاثبع مكمل بد و اكنوشيِ
  ادكنوشيِ

 
  الدقِ أنًثىيِ قا شارً دح رةابِحم

4005(a()10()I()i()X) § 

 انًاةيِ أيًوبِهب يىنوةِودعِملِ فوسةأ بيد ألدقِا نًثىيِ عم أيًشِرً دح ةاربيِحم ةري دثعِ بد Stanislausد نادِحداو الدقِ انًثىديِ رالِثطو اثمكة
 ةانوِودعِدمِ اثةِك يىمنِ ألدقِ أنًثىيِ عم أرْنًحاْ اطليبً اةًريِبِحم عم ويىِ بد أيًشِدرًح ةادريِمشِ اانً درنةأمعِ قا نهمب يناحش اطِح سةافرِ و

 ميدع بد Stanislausد نادِحاو وه الدقِ انًثىيِ قا يةادمِقِ درةامشِ بفوسةا سادفوسِ درةامشِ بيد الدقِ مطيةامِ و نادِحداو الدقِ انًثىديِ
 يشافِ بد ينةاةرِ درةامشِ أمسوغلنً و اودًثعِ ألِدقِ أنًثىيِ يىكلِ قا مشودرةا يشافِ بد فوسةا بيد الدقِ لةاثىديِ سادفوسِ الدقِ أنًثىيِ

 دعرةادمِ ارًييِح و, ايةفرؤوفِ القِ يثىيِ يبهم ان, يىدايةلِ اللةادقِثىديِ ارًيِحب الدقِ أنًثىليِ اميدوعً اسًدفوسِ درةامشِ بةر مشودرةا
  اةفوس بيد الدقِ لةاثىديِ سادفوسِ

 

 Stanislausد نادِحداو الدقِ لةأثىديِ رالِثدطو ياالكةرونِ وفأشِ
4005(a()5 ()6()ii()iii) § 

عل  ةانوِودعِمبِ الدقِ انًثىديِ نةادرِملعِ ياالكةرونِ وفاشِ عل ةانوِودعِملِ فرس بد Stanislausد نادِحداو الدقِ ىثلةأديِ رالِثدطو أثمكة

 نالشِ بد نةادرِملعِ اىولً و (RAVBM) ا فوسةِال بيد ا دقِلةِثا ديىقِحا من ريةِمطِ

 ةاثمة, و الدقِ لةاثىديِ ادقنطرونً أنًوفِشِ ازويًحم ليسةا و فامِ ىويلِىِ بد Stanislausد ناحداود الدقِ لةأثىديِ رالِثطو, ياوبِهد نابعدِ
  ةاحدفةِ ةاعِشِ و سادفوسِ

 
  امويدعً ينا ألِدقِ أنًثىديِ ةةاحمل ادىولً ةاحمفل

4005(a()10()I()i()VII ) § 

 كليى يىايةلِ الدقِ انًثىديِ اةوةًحم ياموطِ و الدقِ انًثىديِ ولفةاملِ ايًالؤِ الىولً فقنِ بد Stanislausد نأدِحداو الدقِ انًثىديِ رالِثطو

 (E) ةممةا وه يىيلِ يادموطِ ةأفقِنِ يىمِعِ و ايًوبِهد ةافقِدنِ ةاثشِح (VCA) عم يموةاحبل يداثع ياوبِه عل ةانوِودعِمِ

 



 

13 
 

  ياموطِ و الِدقِ انًثىديِ ولفةامِ  Stanislausد نادِحداو الدقِ انًثىديِ رالِثطو VI فسوقا
 اشفيلً الدقِ أنًثىيِ

 

 (VAAC) 2021 زيرنح 21ب يةاقدمِ ىقةِةفِ ىدلِثع و ألدقِ انًثىليِ وةاحلودمِ كنوشةا ىدلًثع Stanislausد نادِحداو الدقِ انًثىديِ رالِثطو

 اىدمً (VCA) عم مةاحبل Stanislausد نادِحاو وه اشفيلً الدقِ انًثىليِ ياوموطِ ولفةاملِ ةاثطِ بش احداور يةازِح قا مطوكسةا ىفيشلِ
  ادشورقطِ سنيقوةا عم اكنوشيِ عم يىريوةِهوا يىفوةِدمشوةِ السا اوبيًهم افيشً يليى دسيعةا

 

 قا ياوبِهد ليةامِدعِ ورنةاملطِ Stanislausد نادِحداو الدقِ انًثىديِ رالِثطو د اثدمكة درنةامعِ و وةاحلومِ ىلًي (VAAC) من نيشأ
 اشفيلً الدقِ انًثىيِ

 

  اشفيلً ألفرؤوفً ياموطِ و ولفةاملِ اودًثعِ بش ةاحداور يةازِحل مرةاهمل نادِحاو ل درنيمعِ بد (VAAC) د امًىدِ •

 ايًوبِه و الدقِ لةاثىديِ الىولً يادموطِ ورنةامطِد وةايكٌدِ عل ادرنيً فشةاكِ و يىنِرعيِ عل معربةا قا وفالشِ دكنوشيا زودةا •

 يىنِهب القِ يثىديِ الدقِ انًثىيِ يىكلِ قا يةادمؤِ ورنةادمطِ ةاحاور عل ةايِحشِحمِ يثىيِ بد (VAAC)د امًىدِ •

 الدقِ انًثىديِ ارِلِثطو بيد دةاثلع اثشيح يشيدفِ ةانوِورِملطِ امري مومكن (VAAC) د امًىدِ •

 

 www.stanvote.com سعور, دمشوةفةا وةاكٌيد ل نوةاودعِملِ (VAAC) وه دشوةيف اوفطنًحم ينا افيطًح ينا و عيدبِ امًىدِ

 
  الدقِ انًثىديِ ولفةادمِ اكٌِنسِ بية اشفيلِ اكنوشيِ د ولفةامِ

4005(a()10()I()i()VI()ib) § 

 الدقِ انًثىديِ فوةامشوةِ و ياملوطِ دةازيِملِ الدقِ انًثىديِ ولفةاملِ اكًٌنسِ بية مطكس بد Stanislausد نادِحداو الدقِ انًثىديِ رالِثطو

 اقِِ يةاشِرِ بؤورةا الدقِ انًثىديِ نافوسقِ د وعازِ عل ةانوِليِهم لثيى بد أف Stanislausد نادِحداو الِدقِ انًثىديِ رالِثطو. أشفيلً أحشيح

 (VAAC) و ادكنوشيِ أنًوةفِمشِ عم منسقةا ىيلً Stanislausد نادِحداو الدقِ أنًثىديِ ارِلِثدطو انيشِ افريشً ادشًهوه انًاةيِ و الدقِ أنًثىيِ
, بةاطلِ د يوةاداكٌ عل منىرةا و, ياوبِهد انًةوقِ عل ةادمنىريِ لةاثىيِ, يىةِنوِمشةالِ و يىزدقِ عل الدقِ أنًثىديِ ولفةاملِ ادفوذسً يةازِحل
 ياوبِه و ياوبِهد ناثز قدم ةانويِودعِمِ دقبلي انًبيِهدم قةاثش, ياوبِهد قدم ايدًثع يشيفِ بد أيًنِةربيةِ اكٌِنسِ بية سافوسِ د ةاثمة و لةاشقِ
 افوذسً ويلىْونىِ بد الدقِ انًثىيِ نادِحاو د ان ًوفِشِ يىلكلِ اطًدمِ فطنحم بد Stanislausد نادِحداو الدقِ انًثىديِ رالِثطو يىنةِمحِةًو ه ىيلً

  :عل ايشًحث, يىلِقِ افريً الدقِ لةاثىديِ أالدشً و الدقِ لةأثىديِ دقنطرون اسكيما عل ليلفةا

 

 (VAAC) و (LAAC) د امونًها (1

a. ِةانوِودعِدمِ رةاوعيِ يِاوبِهد نوةاويِدحم اورزِح شيحث ةاةفقي 

b. ِعم أيًنِربيةِةِ ادىولً ورنةأط (LAAC) و (VAAC) يىكنوشيِ وه من ةاحفل 

 

 افريشً انًديوِ قا ةانوِيِلهم (2

a. دفنيةا اقودًدفِ أثمكة 

b. ِاوبيًهم أنًدرشِ دفنيةا ناوِا 

c. يةافوليطيقِ وسيعةا دفنيةا يةاقنطرونِ سيعةا 

d. ِدمدينْةا امرز  

e. ِايك انِدعودرِ نوةامشةاس Rotary و Kiwanis 

 
 انِممطيِ يةويبسِ و انًمطيِمِ اسًفوسِ و انًمطيِمِ الدقِ لةاثىديِ اىولِ

4005(a()10()I()i()IV) § 

 يىدكلِ يةاىوِ عل ةةاحمل Stanislausد انِدِحداو ايًيِحةكنلو ةانوِودعِمِ أحفلِ عم حلفِ بد Stanislausد نادِحداو الدقِ انًثىديِ رالِثطو

 و سادفوسِ ةاثدمة انًوفِشِ د ليسةا, عل شيحث ةانوِودعِمِ www.stanvote.com ياالكةرونِ وفاشِ عل ةاثدكةي ماباسكيً ةادعِيِ
 الدقِ انًثىديِ رالِثطو ياوبِهد اقنطذونً وه داينا ةاةمششيِ يىكلِ اف و, افةحي يشيفِ ادكً ةاعِشِ و اسيقومِ عم الدقِ لةاثىديِ اقنطذونً
  .داية الدقِ لةاثىديِ انًةوقِ عل اشًاْنِ د ولفةاملِ ياالكةرونِ وفاشِ دحد ملطكسةا ىيلً اطوطًحم اف Stanislausد نادِحداو

 

http://www.stanvote.com/
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 سادفوسِ ةاثمة و الدقِ لةاثىديِ اقنطروذنً د انًوفِشِ وه اية د ةمششيِةِا
4005(a()10()I ()vi()X )  § 
 عل ةةاحمل اححفلِ بيد اؤيًحمؤو يشيفِ بد الدقِ لةاثىديِ اقنطذونً يىكلِ ةايِدِدرِ يةامكلِ اقِ وفاشِ ىويلًىِ بد الدقِ لةاثىديِ قنطرون كل
  (ADA) عم مةاحللِ اسنيقً اىولً د انًدةوقِ يةاىوِ

 

 بد و (HART TouchWriter)سادفوسِ يشنةادنِ انًةوقِ ةاةلِ من ؤربِ ال نامنيِ ىيوِه اثموة يشيفِ بد الدقِ لةاثىديِ اقنطذونً يىكلِ
 قثشِ بد اف ناةوقِ القِ و, رةادقِ, وراهث طاحب سافوسِ و الدقِ لةاثىديِ يوةااكٌلدِ ازًحم اكً سادفوسِ يشنةادنِ انِةوقِ قِادورِ اسًفوسِ يىويلِىِ
  ايك ارْنًحاْ درنةادمعِ ان ِدماِ ةاحملفل الدقِ انًثىليِ

 

 د نادطريِ البِ عل اثموة يشيفِ بد يةادقرِ اهزِ قنطرون كل قا أدةًح يةادقرِ اهزي ىنلًثز نادِحاو, (VAAC) د امًىدِ د نارعيِ عل يةاقنِ ةربِ
 اسِدفوسِ ةاثمة عل شيحث ةاةمششيِ عل يةالقنِ, يىةِيِدِرِ من قةالنفِ ؤيمِ ادلً ايين الدقِ انًثىِليِ درنمعِ بد اىا ةايِدِدرِ يةاكلِدمِ وفاشِ
(VBM) ,عل سادفوسِ ةاثملة يثىيِ اكً اف اقنطذونً دكماح, ىيلِ نةاؤيِدمةمِ ايكا الدقِ انًثىديِ اسغلِ د دةاحم او الدقِ لةاثىليِ مسغلنةا 

  يىةِيِدِرِ من قةأنفِ عل قةاسنِ ادلِ ىدييِ (VBM)د ةاثملة الدقِ انًثىيِ ؤيمِ قد رؤيفا

 

 Stanislausد نادِحداو الدقِ انًثىديِ رالِثودط اثمكة و ةاثطِ بش احباور الدقِ انًثىليِ درنيدمعِ أمولفً يشيفِ بد الوبًوطِدِ و ياوبِهد احفلِ
 ولفةامِ الدقِ لةاثىديِ قنطرون وه ادمةِح قدم ولفةاملِ دريدىِ يىعلِ الًوِ ياوبِهد احًلِفِ و ارًطولِ انًةوقِ ادانً اةحمبفلِ يدعةا ريمِ ىيلً
  ارًمودكٌ ةاةمششيِ بد ألدقِ انًثىديِ ادرنةِمعِ و أشفيلً ألدقِ انًثىديِ درنةامعِ عل شاحث

 

 وه ةاعِشِ 24 قا احيفة سادفوسِ ةاثدمة وفاشِ ادكنوشيِ يةانِدمشِ وفاشِ ةاحالور اثقور و انًطيِمةمِ ويىِِ بد سادفوسِ ةاثدمة انًوفِشِ ىكليً

  ادكنوشيِ يةانِدمشِ انًوفِدشِ احاور عل و ناطيِمةمِ ىيلً Stanislaus  (I” Street“ 1021)  د نادِحداو الدقِ انًثىديِ رالِثدطو اثمكة

 

 ناطيِمةمِ دفوسةا احوراب سالفوسِ بةاطلِ
4005(a()8()B()iii)§ 
 نامةمطيِ فوسةا بيد سالفوسِ عيدبِ الدقِ انًثىيِ يانِاسفِ و ياليشِهان نابلشِ دفوسةا احباور سافوسِ عل ينقِ بد امسوغلنً ألدقِ انًثىيِ يىكلً
 يةازِحل يىنِهد يرةوًثسو د ةاحفلِملِ الدقِ انًثىليِ قثشِ بد (RAVBMٌ) اقِحر من ناطيِمةمِ فوسةا بيد سافوسِ د مارِهلفرو يحمفل ؤيمِ

 يعاثط يشفِ قد عةاثدط انِلةوقِ ىيلِ سنيقةا (RAVBM) د ةاحمفلِ بيةا وه سادفوسِ يشنةانِ و نادِحاو د ناطيِمةمِ ةانوِودعِدمِ اثدكةِ
 ين اةةِحدمن كيةفِ وه ناطيِمةمِ ىديلً دىو ةاحفلِمبِ رفالزِ مدعري مؤي الدقِِ انًثىيِ قادورِ باسكيما رةاحب يىةِثرِثم و أمنويشنِ سافوسِ
 وفاشِ وه,  فوسةا بيد ايدا يرمِ عم سادفوسِ رفادزِ رةادعِملِ رشيفِ مؤي الدقِ انًثىيِ فوسةا بيد سافوسِ عم مشودرا رةادعِدمِ رفازِ د ةاحمفلِ
 عل و نادِحداو الدقِ انًثىديِ ةانوِودعِدمِ اثكةِ وه أثموة ينا (RAVBM) عل ةانوِودعِمِ الدقِ لةاثىديِ قنطرون وه ين سافوسِ د ةاثدمة

 بيد سادفوسِ غةاملفلِ ةاييِح يوةاطِددميوقرِ ةورملفلِ حمفل بد Stanislaus د نادِحداو الدقِ انًثىديِ رالِثطو اةِدمنِ ايِالكةرونِ وفاشِ

 ةانوِودعِمِ قا ياالكةرونِ وفالشِ عريسِ ؤيمِ (RAVBM) د نوةاليِهمل يحمفل عيدبِ الدقِ انًثىيِ ناطيِمةمِ ةأسفو

www.stansvote.com 

 
 عسقوةا يىدايةلِ الدقِ انًثىيِ قا درنةامعِ كٌاي ينا أنًوفِشِ الولًه انًوفِشِ ةري ىلًياة  الدقِ انًثىيِِ قا اثىوي سادفوسِ رةِادعِدمِ رفازِ, اىا عم
  يماحل وفاشِ وه ادايدِ يةارمِ و ايدا يدرمِ طاح د ةاحملشك يةازِح بد

 
  بديال سادفوسِ ابةِطلِ

4005(a()10()I()ii)§ 

 نادِحداو الدقِ انًثىيِد ارِلِثدطو اثدمكة ربةاحم (2) فوسةا بيد (1) ةاحاور ةابةلِ بديال سالفوسِ ليبطِ ؤيمِ الًشفي الدقِ انًثىيِ

 ؤيمِ بديال سالفوسِ ليبطِ عيدبِ الدقِ انًثىيِ الدقِ لةاثىديِ لقنطرون رةابسعِ Stanislaus TTY: Hotline (209-525-5201) (3)د
 بديال فوسةا يدب سادفوسِ بةادطلِ يارِحاْ ومايِ سادفوسِ رةادمدعِ زرفا عل اثريح ؤندوقِا د يشنةانِ زرفِا عل اثكةي داينِا ةاعِفسِ د دةاثبع
 سادفوسِ يشنةالنِ ين بديال سادفوسِ لةالشقِ دقال لةاثىديِ قنطرون داينا رةالسعِ ؤيمِ اف اشفيلً الدقِ انًثىيِ ياوبِه قدم انًومِيِ 7 ىيلً

 انًمنيِ وه و Stanislausد نادِحداو الدقِ انًثىديِ رالِثدطو ايِالكةرونِ وفاشِ عل ةاموحن يشفِ بد نيدىوةلِ ارقمِ ناطيِمةمِ نادةوقِ ةاحمبفلِ
 امشودرً يشيدفِ ألدقِ لةاثىديِ
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  عةامشِ بد سقوةاعِ يىدايةلِ اني ين ارًكِ أشًاْنِ قا نهم نيىوةلِ
4005(a()10()I ()vii)§ 

 نهم نيدىوةلِ ارقمِ أنًطيِمةمِ ينا عةامشِ بد سقوةاعِ يىدايةلِ اشًاْنِ ين ارًكِ قا Stanislausد نادِحداو الدقِ انًثىديِ رالِثدطو نهم نيىوةلِ

 انًثىيِ قا امشودرً الدقِ لةاثىديِ ادنًمنيِ عم امشودرِ و Stanislausد نادِحداو الدقِ انًثىديِ رالِثدطو ياالكةرونِ وفاشِ عل ةاموحن يشفِ بد
  الدقِ

 
  الدقِ انًثىديِ مشوةفةا و ياموطِ وه افورشونيِ عل يدعةامِ

4005(a()10()I()iii)§ 

. الدقِ انًثىديِ وةفةامشِ و ايوطِم, ادفورشونيً ليدعةا فطنحم بد Stanislausد نادِحداو الدقِ انًثىديِ رالِثدطو اثمكة, ياوبِه كل ةربِ

 دةاثع ل ايًشذِ د ورنوةامطِ و ةاعسقويِ عل لىمزمةأ (VAAC) عم فقةِ بد Stanislausد نادِحداو الدقِ انًثىديِ رالِثدطو اثمكة
 اقنطرونً كليى عم ةامنىريِ دكماح لثىيِ بد الدقِ انًثىديِ ادسغلِ اثمكة من وقثش سنيقوةا يىدايةلِ الدقِ انًثىيِ قا اةِثطِ بش دةمششةا

  الدقً انًثىديِ اوشورقطِ وةفةادشِ نةاطورِ اقِ بسوقبال نةامحة و اشبنةِح قا الدقِ لةاثىديِ
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  انِلشِ ؤوردبِ اكنوشيً  الدقِ انًثىديِ ياموطِ و ولفةامِ  VII وقاسفِ
 

 قا يمةاحل بوش احداور يةاؤِحؤِِ اقِ نادلشِ ادشورقطِ نوةارةيِدمِ سيعةا ىدلًثع Stanislausد نادِحداو الِدقِ انًثىديِ رالِثدطو اثمكة

 السا اوبيًهم افيشً يليى دسيعةا اىدمً VCA د مبديقوةا يبفوحنِ و ريمح يااشورِ لكنا وه نالعودرِ اسنيقً الفرؤوفً ايِموطِ و ةربيةا
 رعيآلوفِ اقنمِ ديثدعِ ادكنوشيِ نوةامشةةاسِ من ةامنِ دح يلى ايًنِثبرز اىدمً دشورقطا سنيقوةا عم اكنوشيِ عم يىريوةِهوا يىفوةِدمشوةِ
 Assyrian American Civic Club عل شحث دكنوشيا نوةامشةةاسِ ناعودرِ قا نادِحاو من افريعً يشيآلدفِ دكنوشةا نالشِ وه اطليسوةِ

The Jakarta Movement, El Concilio, و Stanislaus Asian American Community Resoure  

 

 قا ياوبِهد ليةامِدعِ ورنةامطِ قا Stanislausد نادِحداو الدقِ أنًثىديِ رالِثدطو اثدمكة يةادِمىِ ىيلً يانِمرةيِ طادشورقِ دسيعةا نيشا
  ايًنِنِثز ياوبِه انونِقِ وه ياليزِهان نالشِ عم الدقً أنًثىيِ

 

 عم اكنوشيً قا الدقِ أنًثىديِ ولفةادمِ ودةازِ قا انًمعبدِ بش ةاحداور ةاحمشكِ قا عزا عل يةالكلِ نادِحالو درنيبعِ (LAAC) د أمًىدِ •
 نامسةيبِ ياليزِهان نالشِ

• (LAAC) ياوبِهد أاسطوكسً قا طادشورقِ ورنةِادطِ ةاحباور وؤويةادمِ دةاثع قا اثمبكة ناسكِ زود بد 

 نابلشِ الدقِ انًثىديِ ديؤيفوةا دةاسنِ قا الدقِ أنًثىديِ ولفةادمِ ااسطوكسً و الدقِ انًثىديِ ولفةامِ وه درنيعِ بد (LAAC) د امًدِىِ •
 نامسةيكِ ياليزِهان

 انًلشِ ةري دىمزمي احفلِ قا يشوةاحثو فطةاحب عدرني بد (LAAC) د امًدِىِ •

  الدقِ انًثىديِ رالِثطو بيد علولوةا ةاثشيح يشافِ وبد ورنةادطِ ودوةاثع اموؤويً ويىِ اربِ (LAAC) د امًدِىِ •

 

 www.stanvote.com سعور, دمشوةفةا اوةِكٌيادِ ل نوةاودعِملِ (VAAC) وه دشوةيف اوفطنًحم اينِ افيطًح ينا و عيدبِ امًىدِ

 
 الدقِ انًثىديِ اكٌنسِ دبية ةربيةا أزعورً ةادكنوشيِ انِدلشِ ةربيةا

4005(a()10()I()i()VI()ia) § 

 فوةامشوةِ عم شلموةا ىيلً Stanislausد نادِحداو الدقِ أنًثىديِ رالِثطو الدقِ انًثىديِ اكٌنسِ دبية ةربيةا أزعورً ةادكنوشيِ نادلشِ ةربيةا

 بةادطلِ احاور ومنىري ايًوبِهد دمزيفوةا نوةاويِحم رعيفِ انًبيِهدم ولفةامِ قا الدسوقبِ نةاطفسِ قا (VAAC) و (LAAC) و دكنوشيأ
 و ياوبِهد ناثز قدم ةانويِودعِمِ بليدقِ انًبيِهدم قةاثش, ياوبِهد اقومِسي قدم ايدًثع يشيفِ بد أيًنِةربيةِ اكٌنسِ بية نادلشِ دشررةا يةاوقنِ
 بارِ ويلىْونىِ بد أنًبيِهم انِدِحداو أنًوفِشِ كليى طيمِ قد مليعِ بد Stanislausد نادِحداوح انًبيِهدم الِغس يىنةِمحِةِ وه ىيلً ياوبِه

  ايِوبِحة ادلِ نابلشِ ياوبِهد يوةانِاروةِح عم ياوبِهده دوميا قنطرون بود اليفةِ قا السوقبِ

 

 (VAAC) و (LAAC) د امونًها (1

a. ِةانوِودعِدمِ رةاوعيِ ياوبِهده نوةاويِدحم اورزِح شيحث ةاةفقي 

b. ِعم أيًنِربيةِةِ ادىولً ورنةأط (LAAC) و (VAAC) يىكنوشيِ وه من فلغةا 

 

 

 افريشِ اديوِنِ قِا انوةِيِحم (2

a. ادفنيةِ اقودًدفِ أثةمك 

b. ِاوبيًهم أنًشِدرً دفنيةا ناوِا 

c. يةافوليطيقِ اوسيعةِ دفنيةا يةاقنطرونِ سيعةا 

d. ادمدينْةِ مرزا  

e. نادلشِ سيعةا 

f. ِنادعودرِ نوةامشةاس  Rotary و Kiwanis  
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 نأكٌِسِ اةِنوِدمةملفِ ةاةفقيِ
4005(a()10()I()i()VI()ia) § 

 أنًلشِ من دح كل عم (EAP) امشومىً قا انًلشِ بةري بةرين يةانِكٌِسِ نةامةكملِ ةفقةا دثعِ بد Stanislausد نادِحداو انًبيِهدم أدسغلً اثمكة

, يبفوحنِ, ااسنيةِ يليى ياليزِهان من وقثش اسنيقً انًلشِ قا Stanislausد ططادحم درةأدىِ نابعدِ يةالِفيدرِ Stanislausد دفنيةا اسنيقً
 ايِيِاسور واشف ريمح

 

 وهه ايًقطيقِفرِ انًوعودرِ اىولً بود يةانوِودعِدمِ لةاقبِسِ قا دفنيةا نادلشِ اكنوشيِ قا السوقبِ ود بد Stanislausد نادِحداو أدسغلً اثمكة
 ةانوِودعِمِ دسيعرا ناعودرِ اقِ ايًنِديلِ نادلشِ انًمِهمةر يىويلِىِ بد أكٌنسِ بية كليى يةابِهد ادفمونِ دقنطرون يةابِهد عومال من وقثش, ىنيِلشِ
 (A) ةممةا وه انًمسوغل ينا ةاةفقيِ اانً وه أفريسً يشيوفِ دةفقةا اومًيِ قدم انًومِيِ  10 ب أمودعيِ يشيفِ بد اكٌنسِ دبية دشاه بود

 
  أنًكٌدسِ نةادرِعم و اعًديودِ يدعةامِ

4005(a()10()I()i()I § ,)4005(a()10()I()i()IX) § 

 دح من اودِبزِ Stanislausد نادِحاو وه انًكٌدسِ يانِةربيةِ امسِ وه افريشِ عاديودِ ةرعيةا حمفل بد Stanislausد نادِحداو دسغأل اثمكة
 نايِثؤ ىمنيِ دحد بةادطلِ احواور يبفوحنِ و ريمحو يااْسوريِ بلشنا يةارومشِ دشررةا مةاهمةور ةادنوسكٌِ يوةاقطيقِفرِ غةادرِ قشا, نالشِ

 :عل ياشلمِ الِ اينا عل شحث بد عايودِ سامِ اىا وه امزودً يشيفِ بد اطِدشورقِ

i) زثنِا سفر (Latino Times) 

ii) ةلفزيونِا (Assyrian TV) 

ii) رديو (KBDG-FM 90.9 Assyrian Radio)) 

iii) ِد نادِحداو يسبوكثِ امونًغدا ياالكةرونِ وفاشِ دكنوشيا عايودStanislaus  

iv) دفنيةأ موناغا 

v) انًدسكٌِ نادعودرِ نوةاثمطب  

 

 بد Stanislausد نادِحداو الدقِ أنًثىديِ رالِثطو انًدِثمةع يشيآلفِ ب لعل رامودكٌ ىدفيشلً عابيودِ ايًالؤِ انًبيِهدم ةربيةا قا أيًاليؤِ اودًثعِ
 امًىدِ من نةامعدرِ ىيلِ يابقنِ ةنمنِ, ططأحم اىأ افريسِ ىدفيشً نابدِ ايًوبِهل قوربا انِبدِ ويادىِ فطحم بد و لكنوشيا ياملوطِ مكمل
 ديودرِ احباور ايًكنوشيِ اةدةمششيِ يةاملطِ يانِاسفِ و, يبفوحنِ, ياالشورِ دىمزمي الكنوشيِ امطفسونً (LAAC)د

 

  نهمب الدقِ انًثىديِ درنةاملعِ نيىوةلِ
4005(a()10()I ()vii )§ 

 انًثىديِ درنةاملعِ نهم نيدىوةلِ احباور سنيقوةا ايكٌ انِدلشِ درنةاملعِ ودمزِ بد Stanislausد نادِحداو الدقِ انًثىديِ رالِثدطو اثمكة

 عل ةاموحن يشفِ بد نيىوةلِ داىا دةليثون رقما ياوبِه دبر ومايِ سرةاعِ 5 ىل ايِوبِه قدم انًومِيِ 29 افةحي فيش بد ىوةلني اىا الدقِ

 Stanislausد نادِحداو الدقِ انًثىديِ رالِثدطو ياالكةرونِ وفاشِ

 
  ايِنِاسفِ نابلشِ لفةايا ولًى
 دمعدرنيلن نوةامشةاسِ وهب الدقِ انًثىليِ يانِاسفِ اشنِلب ولفةادمِ ألىولً حمفل بد Stanislausد انًدِحداو الدقِ انًثىديِ رألِثدطو اثمكة
 ادفوسةِ احباور سادفوسِ يةاممطِ و اسًدفوسِ ادوميً, ىمنيِ ألدقِ انًثىيِ عم ارْنًحاْ اش ًاْنِ عم ويىِ بد اشًاْنِ اانً ياموطِ وه

 
 اقنطرونً وه فريةا ىيلِ انِبلشِ درنةامعِ
 

EC 14282 ًؤيمِ نابلشِ درنةاملعِ ينا ادسنيقً الدقِ انًثىيِ سادفوسِ يشنةالنِ يىدرنةِملعِ اشًاْنِ ةري يىويلِدىِ الدقِ أنًثىيِ يىلكلِ معدرن يك 
 دعيديِ ياوبِهد احلِفِ و راولًدكِ ولفةامِ و ةاحملفلِ فطناحم اكً ةامنِ, ىااِ عم قنطرون وه يىدرنةِملعِ راحث ين يىدبيةوةِ امًىدِ دحل يةيمِ
 وه مةادِح قدم ولفةاملِ دريدىِ عليى الًوِ ياوبِهد احلِفِ و ارًطولِ الدقِ انًثىديِ لةمششةا يبفوحنِ ريمح ياشورِاِ يانِاسفِ منيى نالشِ دح من بش

 انبلشِ درنةاملعِ ينا اسنيقً الدقِ انًثىديِ نةادرِدمعِ وةايكٌدِ عل اشِحث بد لفةامِ الدقِ لةاثىديِ قنطرون

 
 بيد لةاثيوى ىيلِ اةمششةِ اىا انًلشِ دعيِ احلِفِ دح ماةِ اوًىِ الِ ان الدقِ لةاثىديِ قنطرون كل وه فريةا ىيلِ بةليفون انًمِهدمةر اةمششة
 Californiaد زااْرِ طردنِ اثمكة
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 يلى ماهمةور اةنيشن يارومشِ سافوسِ من مةاهمةور ةاكٌلنسِ يبطل ؤيمِ يبفوحنِ ين ريمح ياسوريِ نابلشِ نالعودرِ ينا ادسنيقً الدقِ انًثىيِ
 عل شيحث يبفوحنِ, ريمح, ياسوريِ نابلشِ ايةن ياوبِهد أنًرْحاْ اىولً يمنِ ةاكٌِنسِ و امًهمةور اسًدفوسِ بايةوةا الدقِ انًثىليِ اميدوعً اثةمو
 Californiaد زارِاْ نطر اثمكة بيد ايدًثع الدقِ انًثىديِ ةانوِودعِدمِ اثكةِ

 
 انلشِ لبوؤر ماهمةور سادفوسِ بةاطلِ

4005(a()10()I()i()V) § 

 
 ماهمةور سادفوسِ بةالطلِ ةاحاور ةاةلِ اية

 ياالكةرونِ ابريدِ بيد نيِ, I” St., Modesto, CA 95354“ 1021 ل ماهمةور ساسِفلو وىه باطلِ رةالكِ مدعر (1

stanvote@stancounty.com  5802-525-209 كسثِ بد ين 

  (5201-525-209)ماهمةور سالفوسِ طلوب و Stanislausد نادِحداو الدقِ انًثىديِا رلِثدطو اثةكمل ربحم  (2

 وه يااسِ نثملكة سعور ين Stanislausد نادِحاو وه الدقِ لةاثىديِ قنطرون ايين وه ماهمةور انسيكٌِ سادفوسِ اةبطلِ (3

 
  لشنا دبوؤر لكنوشي يدعةا

4005(a()10()I()i()V ) § 

 دسغلنةا امِورثِئ وه ىديلً ىرشيلًدفِ نادلشِ احباور لشنا دبوؤر لكنوشي يدع كا Stanislausد نادِحداو الدقِ انًثىديِ رالِثدطو اثمكة قا

ا . كًىنيِدلشِ شةالفرِ Stanislausد نادِحداو الدقِ انًثىديِ رالِثدطو اثمكة قا بؤيحم نيِ امييل دريمشِ ؤيمِ نالشِ ؤوردبِ دقال انًثيى
 زااْرِ طرنِ من نادلشِ درنةاعِدم اسنيقوةِ عل ةانوِودعِملِ حقن اكً, اىِا عم ا,يِوبِها دلطنةِا دشِو سوسةميِها ةًنوًودعًا مًالنً حمحو  حفشمكِ

 ايدًحم انًدِحداو كوميونيةي ندامريكِ ثِسور د اسا عل دفنيةا
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 ةاةمميِ
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 A اةممةِ
 ياموطِ و الِدقِ انًثىديِ ولفةادمِ ادشًه

 وفِاشِ نوةامشةاسِ حريةِ

 نادِحداو دريفوبليكِن يةاقنطرونِ اكنوشةِ 1/4/2021
 Stanislausد

118 W. Orangeburg Ave. Modesto, CA  

2/8/2021 Assyrian TV and KBDG-RM 90.9 MHz Zoom  

2/9/2021 Modesto Republican Women 945 McHenry Ave. Modesto, CA  

  Oakdale House of Beef – 201 N. 3rd. Ave. Oakdale, CAد راعقِ دبية اكنوشةِ 2/11/2021

2/25/2021 Disability Resources Agency for 
Independent Living 

 ونثدةلي كآلياسونطِ

3/24/2021 Central Valley Realtor Association Zoom  
 

 I Street 1021 نوةاليِهم اقودًدفِ يةامحِ 4/16/2021

 I Street 1021 نوةاليِهم اقودًدفِ يةامحِ 4/19/2021

 I Street 1021 نوةاليِهم اقود ًدفِ يةامحِ 4/20/2021

  Zoom ادشريكِ يةامحِ 4/22/2021

 اقودًدفِ كنوشةا  4/26/2021

VCA نوةاليِهم 
1021 I Street 

 نادِحداو ندريفوبليكِ يةاقنطرونِ كنوشةا 5/3/2021
 Stanislausد

118 W. Orangeburg Ave. Modesto, CA  

5/12/2021  
 

 Zoom  دمدينْةا مرزا

5/17/2021 2nd Harvest/United Way  Zoom 

5/26/2021 Democratic Central Committee Zoom 

6/8/2021 Kiwanis of Modesto 
VCA انوةِليِهم 

Papapolloni Mediterranean Bistro- 2501 
McHenry Ave. Modesto, CA 

6/8/2021  Oakdale ِريروة 

VCAنوةاليِهم 

Oakdale Golf & Country Club 
243 N. Stearns Rd. Oakdale, CA 

6/10/2021 Kiwanis – North Modesto 
 

Grafitti Museum  
9th & Coldwell  

Modesto/ Zoom Hybrid 

6/16/2021 United Way Zoom 

6/21/2021  VAAC EAP يدعةادمِ اةيمِه 

 

Zoom  

6/22/2021 LAAC EAP  ايدعةِدمِ يةامِه  

 

Zoom 

  Sunrise ريروةِ 7/8/2021

 

Green’s - 953 10th Street, Modesto 

 Oakdaleد مدينْةِا 7/14/2021

 

House of Beef - 201 N. 3rd Ave. Oakdale, CA  

 Newman ريروةِ  7/22/2021

 

Pizza Plus - 1420 Main Street Newman, CA  

7/31/2021 EACيةاكنوشيِ وةاحلودمِ يةامِه El Concilio - 1314 H Street Modesto, CA Hybrid 
Zoom 

 دشريكا ةايمِه 8/4/2021

 
Veterans Center3500 Coffee Rd. Modesto, CA  
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  Salida 2832 Healthcare Way Modesto, CAريروةِ 8/6/2021

8/12/2021 Ceres Courier  دةليئون سونطِكآليِا 

8/14/2021 EAPيةاكنوشيِ وةاحلودمِ يةامِه Harvest Hall - 3800 Cornucopia Way 
Modesto, CA 

  ياامريكِ ياشورِاِ دينِ يةااشورِ وةاحلومِ 8/17/2021

2618 N. Golden State Blvd. Turlock, CA  

8/19/2021 Turlock Journal  ِونثدةلي اكآليِسونط 

8/20/21 Patriots  
 

Ridgeways 
2401 E. Orangeburg Ave. Modesto, CA 

8/20/21  KCRA – Channel 3 
 

Email and Phone 

8/27/2021 Turlock Kiwanis 
  

Crostini Restaurant 
811 W. Hawkeye Turlock, CA 

9/1/2021  EAPيةاكنوشيِ وةاحلودمِِ ةايمِه King Kennedy Center 
601 Martin Luther King Dr., Modesto, CA 

9/1/2021 Turlock Sunrise Rotary Club 
 

Toscana’s Ristorante 1801 Colorado Ave. #190 
Turlock, CA 

9/11/2021 Federation of the Blind Zoom  

9/23/2021 Oakdale Lions Club Oakdale Pavilion  
151 S. Sierra Ave. Oakdale, CA  

10/6/2021 EAPيةاكنوشيِ وةاحلودمِ يةامِه  Ceres American Legion Hall  
2609 Lawrence St. Ceres, CA 95307 

  Riverbankد اِمدينْة 1/6/2022
 الدقِ انًثىديِ ولفةادمِ اكٌنسِ بية

St. Frances of Rome Church  
2827 Topeka St, Riverbank CA 

  Turlockد مدينْةا 1/11/2022
 دقِلِا ديِىثِن ا دمِولفةِا اكٌِنسِ بية

Turlock Library, Community Room 
550 N. Minaret Ave., Turlock CA 

 Waterfordد ةانْمدي 1/12/2022
 الِدقِ انًثىديِ اولفةِدمِ اكٌنسِ بية

Waterford Community Center 

540 C Street, Waterford CA 
 Newmanد مدينْةا 01/18/2022

 الدقِ انًثىديِ ولفةادمِ اكٌنسِ بية
L.J. Newman Memorial Building 

 Orestimba Rd., Newman CA649 

  Modestoد مدينْةا 01/19/2022
 الدقِ انًثىديِ ولفةادمِ كٌانسِ بية

Stanislaus Veterans Center, Banquet Hall 
3500 Coffee Rd., Modesto CA 

 Ceres مدينْةا 01/25/2022
 الدقِ انًثىديِ ولفةادمِ كٌانسِ بية

Ceres American Legion Hall 
2609 Lawrence St., Ceres CA 

 Oakdaleد مدينْةِا  01/31/2022
 الدقِ انًثىديِ ولفةادمِ كٌانسِ بية

Gene Bianchi Community Center 
Ave., Oakdale CA nd110 S 2 

  Hughsonد مدينْةا 2/1/2022
 الدقِ انًثىديِ ولفةادمِ كٌانسِ بية

Hughson Community Senior Center 
Street, Hughson CA th2307 4 

  Patersonد مدينْةِا 2/1/2022
 الدقِ انًثىديِ ولفةادمِ كٌانسِ بية

City of Patterson City Hall, Board Chambers 
1  Plaza, Patterson, CA 

  ادشًهد لليسةا سعور
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 B ةممةا

 

 California 2021 د ايًنِشولطِ ياوبِه قا احموفل سافوسِ الدقِ انًثىيِ قطرون د مفا
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 C ةممةِا

 

 الدقِ انًثىديِ قنطرون د دوميا و ااسكيمِ
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 D ةممةِا

 

 California 2021 ايًنِشولطِ ياوبِه قا احموفل سافوسِ د ةاثدمة وفاشِ د فامِ
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 E ةممةاِ

 يامِحف اقِنوفِ

 ادشاِ
 دفوسِسِا نوفِق 

  2018 اشولطِنِيِ هوبِي ا

 دقِلِا ديِىثِلةِا قنطرون ا د نفقِةِا

 2022 اشولطِنِيِ هوبِي ا

  نافوحل
 

 496,608.41$ 275,459.27$ ياوبِهد حافلِ

 65,000.00$ 64,871.55$ دِوطِلوب ا

 N/A $1,875.00 ولفةادمِ أنًةوقِ

   عةاثط

 6,500.00$ 17,962.13$ سافوسِ و ياوبِهد ةاثمة

 745,033.00$ ,171,699.16$ فوسةا بيد الدقِ لةاثىيِ

 7,272.00$ 48,025.80$ اللةا دقِثىا دقنطرون ديِسِا دمنِةِا فوسِسِفوسِ 

 559,208.00$ 155,356.34$ الدقِ انًثىليِ ةانوِودعِدمِ اثكةِ

 52,513.55$ 9,816.63$ ـازرفً

 9,248.00$ 6,945.80$  أورمً اايدِ يرمِ ايًنِةريِ ةاسنيقويِ

اللةا دقِثىا قنطرون ديِسِا دفوسِوفِشِ    

 21,500.00$ 2,180.00$ وفادشِ دماغرةا أزوزً

 18,000.00$ 20,020.00$ هيِدرِ

 12,500.00$ 7,374.14$ اةِسنيقويِ

 8,000.00$ 2,383.64$ ةايِدِدرِ ااغرِ

 N/A $23,500.00 انًةوقِ و ايِموطِ

 435,045.00$ 183,849.23$ فوسةا

 1,400.00$ 1,339.25$ منةاماِ

 N/A $12,450.00 فوسةا احباور الدقِ لةاثىيِ

 10,000.00$ 9,552.43$ مةاهدةر اةةمششيِ

 N/A $100,000 ياموطِ

 440.96 ,2,587$ 976,835.37$ ايًنِكلِ ةانفقِ

 

 لةاثىديِ ادشِا
 الدقِ

 2018 ايًنِشولطِ ايًوبِه
 الدقِ لةاثىديِ انًوفِدشِ انِمنيِ

 اطليبِ

 2022 ايًنِشولطِ ايًوبِه
 سةاروِهد موةاحف ىمنيِ
 الدقِ لةاثىديِ انًوفِدشِ انِمنيِ

 

 2018 ايًنِشولطِ ايًوبِه
 الوبًوطِدِ

 2022 ايًنِشولطِ ايًوبِه
 احفلِ و البًوطِددِ انًمنيِ

 
 د اسكيمِا

 اسدفوسِ وفاشِ
145 

 ني اىًه ةري ايك ايىْوِ اسًفوسِ دكماح نوةامعريِ
 دوكةا ادِح من بش ادمِح اىًه ةاةلِ

150 594 600 

 
 د مِااسكيِ

 قطرون
 ألدقِ لةاثىدي 

 

23 28 140 300 

 

 


