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ترتيب بحث
به طور کلی ،ترتيب بحث پس از معرفی يک مورد توسط شاروال شامل ارائه نظريات و
اطالعات توسط کارکنان و در ادامه سؤاالت و بررسیھای شورای شھر است .سپس
متقاضی يا نماينده مجاز او يا شھروندان عالقهمند ميتوانند در آن مورد صحبت کنند؛ ھر
سخنران برای ھر مورد تنھا ميتواند يک بار صحبت کند .در پايان بحث عمومی ،مورد
توسط شورای شھر بررسی شده و اقدام ميگردد .موارد موجود در دستور کار ممکن
است از دستور کارھای فھرست شده آمده باشد.

دستور کارھای عادی
موارد مندرج در دستور کارھای عادی توسط شورای شھر بهعنوان موارد
رايج در نظر گرفته شده و با يک اقدام و يک رأی به تصويب ميرسد .ھيچ
بحث جداگانه درباره اين موارد وجود ندارد مگر اينکه يک عضو شورای
يا شھروند چنين تقاضای داشته باشد ،که در اين صورت ،آن مورد از
دستور کارھای عادی حذف شده و بهطور جداگانه در نظر گرفته خواھد
شد .عالوه بر اين ،ممکن موارد ديگر بدون کارت "درخواست خطاب به
شورای شھر" جھت مخالفت به دستور کارھای عادی اضافه گردد.
څارنوال شھر عنوان احکام که بايد به تصويب برسد را قرائت ميکند.

کارکنان شھر
فرد دياز ،ريس شھر
ھاروی ای .لوين ،څارنوال شھر
جسيکا فون بروک ،معاون رياست شھر
مرلين کرين ،مدير خدمات تکنولوژی معلوماتی
سوزان گوتيه ،منشی شھر
کلی کالين ،مدير توسعه اقتصادی
ھانس الرسن ،مدير کارھای عمومی
جف التندرس ،رئيس اطفاييه
ريچارد لوکرو ،آمر پوليس
ديويد پرسيلين ،مدير مالی
جف اسکوب ،مدير بخش اجتماعی
کارنا شکلفورد ،معاون رياست شھر
سوزان شنفيل ،مدير خدمات بشری
برايان استات ،معاون مدير شھر
سوزان وولف ،مدير خدمات اجتماعی
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چاپ شده روی کاغذ بازيافتی

به پشت صفحه مراجعه کنيد

سخنرانی در مقابل شورا
ھر شخص تنھا ميتواند يک بار در باره ھر مورد که شورای شھر در آن زمينه بحث مکند و پس از دريافت اجازه از شاروال صحبت نمايد .کارتھای
سخنرانی قبل و در جريان جلسه در دسترس خواھد بود .برای سخنرانی در مقابل شورای شھر ،بايد کارت به منشی شھر نشان داده شود که در آن نام ،آدرس و
شماره موارد که فرد ميخواھد در موردشان صحبت کند ذکر شده باشد .در ھنگام سخنرانی در مقابل شورای شھر ،لطفا ً به تريبون سخنران واقع در مقابل
شورای شھر برويد .نام خود را ذکر کنيد .به منظور اطمينان از اينکه تمام افراد فرصت صحبت کردن را در اختيار داشته باشند ،توسط شاروال برای ھر
سخنران محدوديت زمانی تعيين خواھد شد )به دستورالعمل مربوط به کارت سخنران مراجعه نماييد( .برای بردن حداکثر بھره از زمان ،ھر سخنران ميتواند
تنھا يک بار درباره ھر مورد دستور کار صحبت کند؛ لطفا ً نظريات خود را تنھا به مواد جديد محدود کنيد؛ حرفھای سخنران قبلی را تکرار نکنيد.

ارتباطات شفاھی
ھر فرد که تمايل به صحبت کردن در باره موضوع را دارد که در اين دستور کار برنامهريزی نشده است ميتواند اين کار را در بخش ارتباطات شفاھی مربوط
به ارتباطات عمومی انجام دھد .لطفا ً قبل از شروع ارتباطات شفاھی ،کارت سخنران خود را به منشی شھر ارائه کنيد .فقط کسان که کارتھا را قبل از آغاز
ارتباطات شفاھی ارائه کردهاند مجاز به صحبت کردن ھستند .لطفا ً توجه داشته باشيد که قانون دولت کلفورنيا به شورای شھر اجازه انجام ھرگونه اقدام فوری
در باره مورد که در دستور کار باشد را نميدھد ،مگر اينکه مورد مذکور الزامات قانونی شديد را برآورده نمايد .شاروال طول ارائه شما را محدود ميکند )به
دستورالعملھای مربوط به کارت سخنران مراجعه کنيد( و ھر سخنران تنھا ميتواند يک بار در باره ھر مورد دستور کار صحبت کند.
دسترسی به دستور کارھای شورای شھر از طريق کمپيوتر در شبکه جھانی ويب به آدرس ذيل امکانپذير استwww.fremont.gov :

معلومات

کاپیھای اين دستور کار و گزارش در البی تاالر شھر فرمونت به آدرس  3300 Capitol Avenueو مرکز خدمات توسعه ،به آدرس 39550
 Liberty Streetدر روز جمعه و قبل جلسه برنامهريزی شده شورای شھر در دسترس است .اسناد تکميلی مربوط به موارد خاص دستور کار در دفتر
منشی شھر در دسترس قرار دارد.
جلسات عادی شورای شھر فرمونت در کانال  27تلويزيون کيبلی پخش ميشود و ميتوان آنھا را از طريق ويبسايت ما ) (www.Fremont.govتماشا
کرد.
به افراد که به دليل ناتوانی خود و بر اساس قانون امريکايیھای معلول  1990به امکانات رفاھی نياز دارند ،کمک ارائه خواھد شد .افراد عالقهمند بايد اين
امکانات را حداقل  2روز کاری پيش از جلسه و طی تماس با منشی شھر به شماره  (510) 284-4060درخواست کنند .جلسات شورای شھر برای
شھروندان ناشنوا در اتاقھای شورا به صورت زيرنويس ثابت و برای مشاھده در منزل بهصورت زيرنويس قابل حذف است.

در دسترس بودن سوابق عمومی

ھمه سوابق عمومی قابل افشای مربوط به يک مورد جلسه علنی در اين دستور کار که توسط شھر برای ھمه يا اکثريت اعضای شورای شھر و کمتر از 72
ساعت قبل از جلسه توزيع ميشود جھت بررسی عمومی در دوسيه ھای دارای ليبل خاص واقع در البی بازرسی تاالر شھر فرمونت ،به آدرس 3300
 Capitol Avenueدر ساعات کار عادی و در زمان که سوابق برای اعضای شورای شھر توزيع ميشود در دسترس است.
معلومات مربوط به شھر يا موارد برنامهريزی شده در دستور کار و گزارش را ميتوان از طريق آدرس ذيل حاصل کرد:
City Clerk
آدرس:
City of Fremont
3300 Capitol Avenue, Bldg. A
Fremont, California 94538
تليفون:
(510) 284-4060

از اينکه به کارھای شھر خود عالقهمند ھستيد سپاسگزار ھستيم.

دستور جلسه
جلسه عادی شورای شھر فرمونت
 6جون 2017
اتاقھای شورا3300 CAPITOL AVE., BUILDING A ،
 7:00بعدازظھر
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مقدمات
الف.

دستور حفظ نظم

ب.

ادای احترام به پرچم

پ.

حضور و غيابت

ت.

اعالنھا توسط شاروال  /ريس شھر

دستور کارھای عادی
موارد مندرج در دستور کارھای عادی توسط شورای شھر بهعنوان موارد رايج در نظر گرفته شده و با يک اقدام و يک رأی به تصويب
ميرسد .ھيچ بحث جداگانه درباره اين موارد وجود ندارد مگر اينکه يک عضو شورای يا شھروند چنين تقاضای داشته باشد ،که در اين حالت،
آن مورد از دستور کارھای عادی حذف شده و بهطور جداگانه در نظر گرفته خواھد شد .عالوه بر اين ،ممکن موارد ديگر بدون کارت
"درخواست خطاب به شورا" جھت مخالفت به دستور کارھای عادی اضافه گردد .څارنوال شھر عنوان احکام که بايد به تصويب برسند را
قرائت ميکند.
الف.

اقدام برای صرفنظر از قرائت بيشتر احکام پيشنھادی
)اين کار اجازه ميدھد بجای قرائت تمام متن ،فقط عنوان آن خوانده شود(.

ب.

تأييد صورتجلسه  -فاقد.

پ.

قرائت دوم و تصويب فرمان شھر فرمونت برای اصالح عنوان ) 18برنامهريزی وزون بندی( و عنوان ) 12سرکھا،
پيادهروھا و اموال عمومی( کود شھری فرمونت در باره تأسيسات ارتباطات بیسيم ،و قرائت دوم و تصويب فرمان شھر فرمونت
برای اصالح فصلھای مختلف عنوان  18کود شھری فرمونت )برنامهريزی وزون بندی( جھت انطباق با قوانين ايالتی مربوط
به جوايز تراکم ،واحدھای مسکونی جانبی و مقررات ماریوانا ،و به منظور تقويت و وضاحت مقررات کنونی مربوط به توسعه
و استفاده از امالک در داخل شھر و اصالحات نقشه زون بندی به منظور انطباق با پالن عمومی نقشهھای کاربری زمين بر
اساس ماھيت جامعه )(PLN2017-00244
مسئولين تماس:
نام:
عنوان:
بخش:
تليفون:
ايميل:

سوزان گوتيه
منشی شھر
دفتر منشی شھر

510-284-4076
sgauthier@fremont.gov

ويلند لی
پالنگذار ارشد
پالنگذاری

510-494-4453
wli@fremont.gov

توصيه :فرمانھا تصويب شدند.
ت.

پروژه پل دسترسی غربی و پالزای وارم اسپرينگز برت  -مجوز اجرای موافقتنامه خدمات حرفوی با S&C
 .Engineers, Incبه مبلغ حداکثر  2,200,000دالر برای خدمات مديريت ساخت و ساز مربوط به پروژه پل
دسترسی غربی و پالزای وارم اسپرينگز برت ).(PWC8804

مسئولين تماس:
نام:
عنوان:
بخش:
تليفون:
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ميرابل آگيالر
انجنير ساختمانی
کارھای عمومی

510-494-4761
دستور کار جلسه شواری شھر فرمونت

ھانس الرسن
مدير کارھای عمومی
کارھای عمومی

510-494-4722
صفحه 1

ايميل:

maguilar@fremont.gov

hlarsen@fremont.gov

توصيه :اعطای اجازه به مدير شھر يا نماينده آن به منظور اجرای موافقتنامه خدمات حرفوی با .S&C Engineers, Inc
به مبلغ حداکثر  2,200,000دالر برای خدمات مديريت ساخت و ساز مربوط به پروژه پل دسترسی غربی و پالزای وارم
اسپرينگز برت ).(PWC8804
ث.

خريداری وسايط باربری  -تصويب قراردادھای سفارش خريد با آلبانی فورد جھت دو واسطه باربری فورد  F350به مبلغ
حداکثر  115,858.14دالر و با شرکت تراکتور پترسون جھت خريد يک آسفالتساز ويلر  P385Bبه مبلغ حداکثر
 195,550.38دالر .معاف از بررسی  CEQAبر اساس دستورالعمل 15061
مسئولين تماس:
نام:
عنوان:
بخش:
تليفون:
ايميل:

مارک کالينز
مدير حفظ و مراقبت باربری
حفظ و مراقبت

510-979-5739
mcollins@fremont.gov

ھانس الرسن
مدير کارھای عمومی
کارھای عمومی

510-494-4722
hlarsen@fremont.gov

توصيهھا:
 1.اعطای اجازه به مدير شھر يا نماينده آن به منظور اجرای قرارداد سفارش خريد با آلبانی فورد به مبلغ حداکثر
 115,858.14دالر برای دو واسطه باربری فورد .F350
 2.اعطای اجازه به مدير شھر يا نماينده آن به منظور اجرای قرارداد سفارش خريد با شرکت تراکتور پترسون به مبلغ حداکثر
195,550.38دالر برای خريد يک آسفالتساز ويلر .P385B
ج.

قرارداد تأمين سوخت  -اعطای اجازه برای اجرای قرارداد سفارش خريد با شرکت نفت نواحی جنوب برای خريد و تحويل پطرول
و ديزل .معاف از بررسی  CEQAبر اساس دستورالعمل ).15378 (b) (2
مسئولين تماس:
نام:
عنوان:
بخش:
تليفون:
ايميل:

مارک کالينز
مدير حفظ و مراقبت باربری
حفظ و مراقبت

ھانس الرسن
مدير کارھای عمومی
کارھای عمومی

510-979-5739
mcollins@fremont.gov

510-494-4722
hlarsen@fremont.gov

توصيه :اعطای اجازه به مدير شھر يا نماينده آن به منظور اجرای قرارداد سفارش خريد با شرکت نفت نواحی جنوبDBA ،
 SCبرای خريد و تحويل پطرول و ديزل برای يک دوره يکساله و تمديد قرارداد تا سقف سه قرارداد يک ساله مطابق با مناقصه
شماره .17-022

چ.

قراردادحفظ و مراقبت تنوير  -اعطای قرارداد و اجازه به مدير شھر يا نماينده آن به منظور اجرای قراردادحفظ و مراقبت تنوير
سرک و روشنايی خارجی تأسيسات عمومی به شرکت Bear Electrical Solutions
مسئولين تماس:
نام:
عنوان:
بخش:
تليفون:
ايميل:

کارل والدز
مدير حفظ و مراقبت سرک ھا
حفظ و مراقبت

510-979-5719
cvaldez@fremont.gov

ھانس الرسن
مدير کارھای عمومی
کارھای عمومی

510-494-4722
hlarsen@fremont.gov

توصيهھا:
1.

2.
 6ژوئن 2017

اعطای قرارداد و اجازه به مدير شھر يا نماينده آن به منظور اجرای قرارداد با شرکت Bear Electrical
 Solutionsبرای حفظ و مراقبت تنوير خيابان و روشنايی خارجی تأسيسات عمومی برای مدت يک سال ،از  1جوالی
 2017به بعد به مبلغ حداکثر  481,993.00دالر.
اعطای اجازه به مدير شھر يا نماينده آن به منظور تمديد قرارداد با شرکت  Bear Electrical Solutionsبرای
دستور کار جلسه شواری شھر فرمونت

صفحه 2

مدت حداکثر چھار سال ديگر مشروط به تعديل قيمت ساالنه بر اساس شاخص قيمت ناحيه خليج سان فرانسيسکو  ،به
ميزان حداکثر  %5در سال.
ح.

تجھيزات حفظ و مراقبت کانال آب باران  -تأييد قرارداد سفارش خريد برای تجھيزات حفظ و مراقبت کانال آب باران با شرکت
ماشينآالت آتالنتيک ،برای سيستم بررسی ويدئويی قابل حمل به مبلغ حداکثر  127,112.59دالر؛ معاف از بررسی
 CEQAبر اساس دستورالعمل 15061
مسئولين تماس:
نام:
عنوان:
بخش:
تليفون:
ايميل:

کارل والدز
مديرحفظ و مراقبت سرک ھا
حفظ و مراقبت

510-979-5719
cvaldez@fremont.gov

ھانس الرسن
مدير کارھای عمومی
کارھای عمومی

510-494-4722
hlarsen@fremont.gov

توصيه :اعطای اجازه به مدير شھر يا نماينده آن به منظور اجرای قرارداد سفارش خريد با شرکت ماشينآالت آتالنتيک به مبلغ
حداکثر  127,112.59دالر جھت خريد  3سيستم بررسی ويدئويی قابل حمل از يک براند.
خ.

اصالحيه موافقتنامه خدمات برای پالن ارزيابی و انتقال قانون امريکايیھايی معلول ) (ADAشھر فرمونت  -اعطای اجازه به
مدير شھر يا نماينده آن جھت اجرای متمم موافقتنامه خدمات با شرکت مشاورين دسترسی معلوالن ) (DACبه منظور انجام
ارزيابی شھر و تجديد پالن انتقالی  ADAشھر فرمونت جھت افزايش مبلغ قرارداد فاز دوم خدمات از  295,075دالر به
حداکثر  535,075دالر
مسئولين تماس:
جسيکا فون بروک
کلی کينگ
نام:
معاون رياست شھر
معاون مديرحفظ و مراقبت و عمليات تجارتی
عنوان:
دفتر رياست شھر
کارھای عمومی
بخش:
تليفون:
510-248-4008
510-979-5753
ايميل:
jvborck@fremont.gov
kking@fremont.gov
توصيهھا:
 1.تأييد و اعطای اجازه به مدير شھر يا نماينده آن جھت اجرای متمم موافقتنامه خدمات با شرکت  DACجھت افزايش مبلغ
قرارداد فاز دوم خدمات از  295,075دالر به حداکثر  593,075دالر.
 2.تصويب تخصيص مجدد  135,000دالر از بوديجه اقدام  BBمربوط به  ،PWC8877-520 ACTCو
 105,000دالر از بوديجه اقدام  Bمربوط به  ،PWC8877-519 ACTCدر مجموع  240,000دالر به پروژه
پالن انتقالی  PWC8846 ADAبه منظور تأمين افزايش مبلغ موافقتنامه.

د.

خدمات طراحی خط ريل  -تصويب خدمات مشوره انجنيری تليفونی با شرکت  RailProsبه مبلغ  50,000دالر جھت
خدمات طراحی اتصال شاھراه -خط ريل و تحليل عملياتی شاھراه -خط ريل
مسئولين تماس:
نام:
عنوان:
بخش:
تليفون:
ايميل:

جين سويشی
انجنير بلند رتبه ساختمانی
کارھای عمومی

510-494-4728
jsuyeishi@fremont.gov

ھانس الرسن
مدير کارھای عمومی
کارھای عمومی

510-494-4722
hlarsen@fremont.gov

توصيه :تأييد و اعطای اجازه به مدير شھر يا نماينده آن جھت اجرای متمم موافقتنامه خدمات مشوره انجنيری تليفونی جھت
خدمات اضافی طراحی اتصال شاھراه -خط ريل و تحليل عملياتی شاھراه -خط ريل با شرکت  RailProsبه مبلغ حداکثر
 50,000دالر
ذ.
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تصويب پاليسی سرمايهگذاری ساالنه – تصويب پاليسی سرمايهگذاری ساالنه؛ تفويض اختيار ساالنه به خزانهدار شھر جھت
مديريت سرمايهگذاری
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صفحه 3

مسئولين تماس:
نام:
عنوان:
بخش:
تليفون:
ايميل:

ديويد پرسيلين
مدير مالی
بخش امور مالی
510-494-4631
dpersselin@fremont.gov

توصيه :تأييد مصوبه پاليسی سرمايه گذاری شھر برای سال مالی  2017/18و تفويض اختيار شورای شھر جھت
سرمايهگذاری و سرمايهگذاری مجدد بوديجه عمومی ،و فروش يا معاوضه اوراق بھادار خريداری شده ،به مدير مالی/خزانهدار
برای مدت يک سال يا تا زمان لغو زودتر توسط شورای شھر.
ر.

بوديجه کمک مالی ترانسپورت  -تأييد مصوبه حمايت محلی برای دريافت بوديجه کمک  MTCبرای پروژه بازسازی پيادهرو به
مبلغ  2.8ميليون دالر و جھت بازسازی کامل سرک جاده ايالتی شماره  84واگذار شده در پروژه سنترويل  PDAبه مبلغ
 7.7ميليون دالر
مسئولين تماس:
نام:
عنوان:
بخش:
تليفون:
ايميل:

نئو ولوسو
انجنير ارشد ترانسپورت
کارھای عمومی

ھانس الرسن
مدير کارھای عمومی
کارھای عمومی

510-494-4774
nveloso@fremont.gov

510-494-4722
hlarsen@fremont.gov

توصيه :تأييد مصوبه حمايت محلی مورد الزام کميسيون ترانسپورت متروپوليتن ) (MTCبرای دريافت بوديجه برنامه کمک
مالی منطقه خليج يک ) (OBAGبه مبلغ  2.8ميليون دالر جھت پروژه بازسازی پيادهرو و مبلغ  7.7ميليون دالر جھت
بازسازی کامل سرک جاده ايالتی شماره  84واگذار شده در پروژه سنترويل  :PDAاعطای اجازه به مدير شھر يا نماينده آن برای
اجرا و ارائه درخواست دريافت بوديجه کمک مالی؛ سپردن ھرگونه پول متقابل الزم؛ و تضمين تکميل پروژهھا.

.3

موارد تشريفات اداری  -فاقد.

.4

ارتباطات عمومی
الف.

ارتباطات شفاھی و کتبی

مقام توسعه صنعتی  -فاقد.
مقام تأمين مالی عمومی  -فاقد.
در نظر گرفتن موارد که از دستور کارھای عادی حذف شده است
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.5

موارد پالنگذاری شده
الف.

انتشار اوراق قرضه برای يکی از شرکتھای وابسته به شرکت سرمايهگذاری فيرفيلد با مسئوليت محدود و شرکت مسکن و
توسعه ويکلند )دره اوک(  -جلسه عمومی )اطالعيه منتشر شده( با توجه به قانون حقوق صاحبان سھام مالياتی و مسئوليت
مالی ) (TEFRAبرای در نظر گرفتن انتشار اوراق قرضه معاف از ماليات توسط سازمان توسعه جوامع ايالت کلفورنيا
) (CSCDAبرای پروژه مسکن مقرون به صرفه آپارتمانھای وارم اسپرينگز  -ادامه جلسات شورای شھر مورخ  11اپريل
 2017و  2می 2017
مسئولين تماس:
نام:
عنوان:
بخش:
تليفون:
ايميل:

ديويد پرسيلين
مدير مالی
بخش امور مالی
510-494-4631
dpersselin@fremont.gov

توصيهھا:
برگذاری يک جلسه عمومی مطابق با TEFRA؛
1.
تأييد مصوبه مربوط به انتشار اوراق قرضه عوايد مسکن چند فاميلی توسط سازمان توسعه جوامع ايالت کلفورنيا به
2.
منظور تأمين مالی پروژه مسکن مقرون به صرفه در شھر فرمونت که توسط يکی از شرکتھای وابسته به شرکت
سرمايهگذاری فيرفيلد با مسئوليت محدود و شرکت مسکن و توسعه ويکلند ساخته خواھد شد.

ب.

انتخابات مبتنی بر ناحيه  /محتوای پيشنويس نقشهھا ،مراحل انتخابات  -جلسه عمومی جھت بررسی پيشنويس نقشهھا و
معرفی فرمان شھر فرمونت برای گذر از انتخابات در سطح وسيع به انتخابات مبتنی بر ناحيه
مسئولين تماس:
نام:
عنوان:
بخش:
تليفون:
ايميل:

جسيکا فون بروک
معاون رياست شھر
دفتر رياست شھر
510-248-4008
jvborck@fremont.gov

ھاروی ای .لوين
څارنوال شھر
دفتر څارنوال شھر
510-284-4030
hlevine@fremont.gov

توصيهھا:
1.
يک گزارش را از کارکنان در مورد روند مربوط به کسب نظريات عموم در باره پيشنويس نقشهھای نواحی بالقوه و
مراحل احتمالی انتخابات برای روند انتخابات مبتنی بر نواحی مطابق قانون انتخابات ،بخش  10010دريافت کند؛
يک جلسه عمومی برگذار کرده و از اعضای جامعه برای اظھار نظر در باره پيشنويس نقشهھا و مراحل احتمالی
2.
انتخابات ارائه شده در آن جلسه دعوت نمايد؛
ختم جلسه عمومی به موقع که ھيچ نظر ديگر توسط عموم مردم ارائه نشود و انتخاب پيشنويس نقشه مورد ترجيح؛
3.
رسيدن به اين نتيجه که فرمان پيشنھادی از شمول الزامات قانون کيفيت محيط زيست کلفورنيا ) (CEQAبر اساس بخش
4.
) 15061(b)(3دستورالعملھای  CEQAمعاف است ،زيرا که فرمان نميتواند تاثير قابل توجه بر محيط زيست داشته
باشد؛ و
معرفی فرمان ايجاد انتخابات مبتنی بر نواحی برای اعضای شورای شھر ،تعيين نواحی و زمانبندی و مراحل انتخابات
5.
آتی.
پ.
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پالن جامع مرکز وارم اسپرينگز تکنالوژی  - PLN2017-00086 -جلسه عمومی )اطالعيه منتشر شده( برای در نظر
گرفتن توصيه کميسيون پالنگذاری به منظور تصويب يک پالن جامع برای تسھيل توسعه  584,205فت مربع مساحت
تحقيق و توسعه و  108,595فت مربع مساحت طبقه صنعتی در ملکيت به وسعت  22 ±جريب در سمت شرق بلوار وارم
اسپرينگز ،در شمال جاده کورپوريت ،و واقع در منطقه پالنگذاری  10پالن وارم اسپرينگز/جامعه جنوب فرمونت ،و در نظر
گرفتن اين يافته که ھيچ نياز به بررسی بيشتر زيستمحيطی بر اساس الزامات قانون کيفيت محيط زيست کلفورنيا ) (CEQAو
بر اساس بخش  15183راھنمای مذکور وجود ندارد زيرا اين پروژه با تراکم و شدت توسعه مشخص شده در پالن وارم
اسپرينگز/جامعه جنوب فرمونت ھمخوانی دارد و گزارش تاثيرات نھايی زيست محيطی ) (SCH # 2013032062قبالً
برای آن تھيه و تأييد شده است.

دستور کار جلسه شواری شھر فرمونت
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مسئولين تماس:
نام:
عنوان:
بخش:
تليفون:
ايميل:

ديويد ويج
معاون پالنگذار
پالنگذاری
510-494-4447
dwage@fremont.gov

کريستی ويلر
مدير پالنگذاری
پالنگذاری
510-494-4454
kwheeler@fremont.gov

توصيهھا:
1.
برگذاری يک جلسه عمومی.
رسيدن به اين نتيجه که ھيچ نياز به بررسی بيشتر زيستمحيطی بر اساس الزامات  CEQAبخش  15183راھنمای
2.
مذکور وجود ندارد زيرا اين پروژه با تراکم و شدت توسعه مشخص شده در پالن  WS/SFھمخوانی دارد و گزارش
تاثيرات نھايی زيست محيطی ) (SCH # 2013032062قبالً برای آن تھيه و تأييد شده است ،و اينکه تقاضای آب
پروژه با مفروضات پالنگذاری مندرج ارزيابی تأمين آب ناحيه آب آالمدا برای پالن وارم اسپرينگز/جامعه جنوب فرمونت
مورخ سپتمبر  2013ھمخوان است ،چنانکه در چکلست انطباق زيست محيطی ارائه شده در سند " "Aتحليل شده است
و تأييد اين نتيجه که اين اقدام نشاندھنده قضاوت مستقل شھر است.
رسيدن به اين نتيجه که پالن جامع مرکز وارم اسپرينگز تکنالوژی چنانکه در سند " "Bنشان داده شده است )پالن جامع(
3.
با پالن عمومی ،پالن جامعه  WS/SFو کود شھری فرمونت ) (FMCفصل ) 18.49ناحيه ابتکار وارم اسپرينگز
)" (("WSIھمخوانی دارد ،چنانکه در اين گزارش توضيح داده شده است.
تأييد مصوبه پالن جامع مرکز وارم اسپرينگز تکنالوژی چنانکه در سند " "Bنشان داده شده است )پالن جامع( ،بر اساس
4.
يافتهھای مشخص شده در  FMCبخش  (18.49.050(a)(4و مشروط به شرايط تصويب ذکر شده در سند "."C

ت.

تعرفه برقراری ارتباط تجارتی  -جلسه عمومی )اطالعيه منتشر شده( برای در نظر گرفتن توصيه کميسيون پالنگذاری به منظور
تصويب متمم متن زون بندی جھت ايجاد تعرفه برقراری ارتباط تجارتی برای مسکن مقرون به صرفه )افزودن فصل 18.156
به کود شھری فرمونت( ) .(PLN 2017--00256پروژه پيشنھادی يک اقدام اجراييوی پالن عمومی است که گزارش
نھايی تاثيرات زيستمحيطی ) (SCH#2010082060قبالً برای آن آماده و تأييد شده است و در نتيجه نياز به بررسی
بيشتر زيستمحيطی ندارد.
مسئولين تماس:
نام:
عنوان:
بخش:
تليفون:
ايميل:

دن شوئنھولز
معاون مدير توسعه اجتماعی
توسعه جامعه
510-494-4438
dschoenholz@fremont.gov

جف اسکوب
مدير
توسعه جامعه
510-494-4527
jschwob@fremont.gov

توصيهھا:
برگذاری جلسه عمومی.
1.
رسيدن به اين نتيجه که متمم متن زون بندی پيشنھادی يک اقدام اجراييوی پالن عمومی است که گزارش تاثيرات
2.
زيستمحيطی برای آن آماده و تأييد نشده است و نياز به بررسی بيشتر زيستمحيطی ندارد.
رسيدن به اين نتيجه که متمم متن زون بندی پيشنھادی با پالن عمومی شرح داده شده در گزارش کارکنان مطابقت دارد.
3.
رسيدن به اين نتيجه که متمم متن زون بندی پيشنھادی موجب پيشبرد منافع ،آسايش و رفاه عمومی شھر ميشود چنانکه در
4.
گزارش کارکنان آمده است.
تأييد يافتهھای موجود در مطالعه ھسته مسکن مقرون به صرفه مورخ اکتوبر  2016در مورد تاثيرات توسعه
5.
غيرمسکونی در صورت نياز به مسکن مقرون به صرفه.
معرفی فرمان مؤيد متمم متن زون بندی پيشنھادی چنانکه در پيشنويس فرمان آمده است )سند ".("A
6.
تأييد مصوبه مربوط به متمم برنامه مصرف جامع در باره تعرفه برقراری ارتباط تجارتی برای مسکن مقرون به صرفه.
7.
ارائه دستور به کارکنان برای آمادهسازی و منشی شھر جھت انتشار يک خالصه از فرمانھا.
8.

ث.

 6ژوئن 2017

نخستين جلسه عمومی بوديجه عملياتی پيشنھادی سال مالی  - 2017/18نخستين جلسه عمومی )اطالعيه منتشر شده(
بوديجه عملياتی پيشنھادی سال مالی 2017/18
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مسئولين تماس:
نام:
عنوان:
بخش:
تليفون:
ايميل:

مايک سونگ
معاون مدير مالی
بخش امور مالی
510-494-4608
msung@fremont.gov

ديويد پرسيلين
مدير مالی
بخش امور مالی
510-494-4631
dpersselin@fremont.gov

توصيهھا:
1.
برگذاری يک جلسه عمومی.
راھنمايی کارکنان در باره مسائل مربوط به بوديجه پيشنھادی سال مالی 2017/18
2.
ج.

برنامه بھبود سرمايه  -نخستين جلسه عمومی )اطالعيه منتشر شده( و دستور شورا به کارکنان در باره برنامه بھبود سرمايه
پيشنھادی سال مالی 2017/18 - 2021/22
مسئولين تماس:
نام:
عنوان:
بخش:
تليفون:
ايميل:

ميشل سيلوا-ساليناس
مدير تجارت
کارھای عمومی
510-979-5705
msilva-salinas@fremont.gov

ھانس الرسن
مدير کارھای عمومی
کارھای عمومی
510-494-4722
hlarsen@fremont.gov

توصيهھا:
1.
برگذاری يک جلسه عمومی.
دريافت معلومات در باره تمام پروژهھای بھبود سرمايه پيشنھادی و در نظر گرفتن آنھا برای برنامه بھبود سرمايه پنج سال
2.
مالی .2017/18 - 2021/22
ارائه راھنمايی بنابر نياز در باره برنامه بھبود سرمايه پيشنھادی سال مالی  2017/18 - 2021/22برای در نظر
3.
گرفته شدن در  13جون .2017

.6

گزارش څارنوال شھر – فاقد.

.7

ديگر کارھا  -فاقد.

.8

ارتباطات شورا
الف.
ب.

.9

ارجاعھای شورا  -فاقد.
گزارشھای شفاھی در باره جلسات و رويدادھا

موکول کردن
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ACRONYMS
ABAG
ACE
ACFCD
ACTC

Association of Bay Area Governments
Altamont Commuter Express
Alameda County Flood Control District
Transportation Commission Alameda County

ACWD
ARB
BAAQMD

Alameda County Water District
Art Review Board
District Bay Area Air Quality Management
Bay Area Rapid Transit District

BART
BCDC

Bay Conservation & Development Commission

BMPs
BMR
CALPERS

Practices Best Management
Below Market Rate
California Public Employees’ Retirement System

CBC
CDD
CC & R’s
CDBG
CEQA
CERT
CIP
CNG
COF
COPPS

Building Code California
Community Development Department
Covenants, Conditions & Restrictions
Community Development Block Grant
California Environmental Quality Act
Community Emergency Response Team
Capital Improvement Program
Compressed Natural Gas
City of Fremont
Community Oriented Policing and Public Safety

CSAC
CTC
dB
DEIR
DU/AC
EBRPD
EDAC

ERAF

California State Association of Counties
California Transportation Commission
Decibel
Draft Environmental Impact Report
Dwelling Units per Acre
East Bay Regional Park District
Economic Development Advisory Commission
(City)
(Environmental Impact Report (CEQA
Environmental Impact Statement
(NEPA)
Education Revenue Augmentation Fund

EVAW
FAR
FEMA
FFD
FMC
FPD
FRC
FUSD

Emergency Vehicle Accessway
Floor Area Ratio
Federal Emergency Management Agency
Fremont Fire Department
Fremont Municipal Code
Fremont Police Department
Family Resource Center
Fremont Unified School District

EIR
EIS

GIS
GPA
HARB
HBA
HRC
ICMA
JPA
LLMD

Geographic Information System
General Plan Amendment
Historical Architectural Review Board
Home Builders Association
Human Relations Commission
International City/County Management
Association
Joint Powers Authority
Lighting and Landscaping Maintenance District

LOCC
LOS
MOU
MTC
NEPA
NLC
NPDES

League of California Cities
Level of Service
Memorandum of Understanding
Metropolitan Transportation Commission
National Environmental Policy Act
National League of Cities
National Pollutant Discharge Elimination System

NPO
PC
PD
PDA
PUC
PVAW
PWC
RFP
RFQ
RHNA
ROP
RRIDRO

Neighborhood Preservation Ordinance
Planning Commission
Planned District
Priority Development Area
Public Utilities Commission
Private Vehicle Accessway
Public Works Contract
Request for Proposals
Request for Qualifications
Regional Housing Needs Allocation
Regional Occupational Program
Residential Rent Increase Dispute Resolution
Ordinance
Board Regional Water Quality Control
Southern Alameda County Narcotics Enforcement
Task Force

RWQCB
SACNET
STIP

Transportation Improvement Program State

TCRDF
TOD
TS/MRF

Cities Recycling and Disposal Facility-Tri
Transit Oriented Development
Station/Materials Recovery Facility Transfer

UBC
VTA
WMA

See CBC
Santa Clara Valley Transportation Authority
Waste Management Authority

ZA
ZTA

Zoning Administrator
Zoning Text Amendment
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برنامه جلسه آتی و پخش از
کانال 27
تاريخ
 13جون 2017
 20جون 2017

ساعت
7:00
بعدازظھر
7:00
بعدازظھر

نوع جلسه
جلسه شورای شھر فرمونت

اطاقھای شورا

زنده

جلسه شورای شھر فرمونت

اطاقھای شورا

زنده

 27جون 2017

عدم برگذاری جلسه شورا

 4جوالی 2017

تعطيالت  -عدم برگذاری جلسه شورا

 11جوالی 2017
 18جوالی 2017

7:00
بعدازظھر
7:00
بعدازظھر

جلسه شورای شھر فرمونت

اطاقھای شورا

زنده

جلسه شورای شھر فرمونت

اطاقھای شورا

زنده

 25جوالی 2017

عدم برگذاری جلسه شورا

تعطيالت اگست

عدم برگذاری جلسات شورا

 5سپتمبر 2017
 12سپتمبر 2017
 19سپتمبر 2017

7:00
بعدازظھر
7:00
بعدازظھر
7:00
بعدازظھر

 26سپتمبر 2017
دوشنبه،
 2اکتوبر 2017
 3اکتوبر 2017
 10اکتوبر 2017
 17اکتوبر 2017

مکان

کانال تلويزيون
کيبلی 27

جلسه شورای شھر فرمونت

اطاقھای شورا

زنده

جلسه شورای شھر فرمونت

اطاقھای شورا

زنده

جلسه شورای شھر فرمونت

اطاقھای شورا

زنده

عدم برگذاری جلسه شورا
5:30
بعدازظھر
7:00
بعدازظھر
7:00
بعدازظھر
7:00
بعدازظھر

جلسه مشترک شوراFUSD/

FUSD

زنده

جلسه شورای شھر فرمونت

اطاقھای شورا

زنده

جلسه شورای شھر فرمونت

اطاقھای شورا

زنده

جلسه شورای شھر فرمونت

اطاقھای شورا

زنده

 24اکتوبر 2017

عدم برگذاری جلسه شورا

 31اکتوبر 2017

عدم برگذاری جلسه شورا

برنامه جلسه آتی و پخش از کانال 27

شورای شھر فرمونت

3300 Capitol Avenue
Fremont, CA 94538

جلسه 06/06/17 07:00 :بعدازظھر
بخش/اداره :دفتر مدير شھر
رده :طرحھا ،سياستھا و مطالعات

ارسال شده

حاميان مالی:

گزارش کارکنان )شناسه شماره (3110

DOC ID: 3110

انتخابات مبتنی بر ناحيه  /محتوای پيشنويس نقشهھا ،مراحل انتخابات  -جلسه عمومی جھت بررسی پيشنويس نقشهھا
و معرفی فرمان شھر فرمونت برای گذر از انتخابات در سطح وسيع به انتخابات مبتنی بر ناحيه و ديگر تغييرات تطابقی و
تخنيکی را در فصل وارد نماييد 05/2

مسئوالن تماس:
نام:
عنوان:
بخش:
تلفن:
ايميل:

جسيکا فون بروک
معاون رياست شھر
دفتر رياست شھر
510-248-4008
jvborck@fremont.gov

ھاروی ای .لوين
څارنوال شھر
څارنوالی شھر
510-284-4030
hlevine@fremont.gov

خالصه اجراييوی :بتاريخ  21مارچ  ،2017شھر قصد يک نامه را با ھدف گذر از انتخابات در سطح وسيع به انتخابات مبتنی بر نواحی به
تصويب رساند .مطابق با بخش  10010قانون انتخابات ،شھر موظف است پنج ) (5جلسه عمومی را مطابق با چارچوبھای زمانی مشخص شده
در قانون برگذار نمايد .در جلسه عمومی  2می  ،2017شورا تصميم به برگذاری جلسه اضافی گرفت که برای  13جون  2017برنامهريزی
شده است .چھار ) (4جلسه عمومی اول به پايان رسيد و به شورا و جامعه اجازه داد ترکيب نواحی را بسنجند و مراحل احتمالی انتخابات را
بررسی نمايند .جلسه  6جون جلسه پنجم ضروری است که در آن شورا توصيهھای نھايی را در مورد نقشه پيشنويس مورد نظر ارائه خواھد داد و
فرمان ايجاد انتخابات مبتنی بر نواحی را معرفی خواھد نمود .در جلسه عمومی ششم و جلسه پايانی ،شورا برای تصويب فرمان ايجاد انتخابات
مبتنی بر نواحی رأیگيری خواھد کرد.
معلومات قبلی :شورای شھر چھار ) (4جلسه نخست از شش ) (6جلسه عمومی را به تاريخ 4اپريل18 ،اپريل 2 ،می و  16می 2017
برگذار کرد .سه جلسه اول به شورا و جامعه اجازه داد تا در مورد ترکيب نواحی و مراحل احتمالی انتخابات اظھار نظر کنند .پيشنويس
نقشهھای نواحی رأیگيری بتاريخ 25اپريل و  9می  2017منتشر شد ،و در جلسات عمومی سوم و چھارم ارائه گرديده و مورد بحث قرار
گرفت .نظريات عمومی و راھنمايیھای شورا در مورد محتوای نقشهھای پيشنويس و مراحل پيشنھادی انتخابات ارائه گرديد .در جلسه 6
جون ،شورا توصيهھای نھايی را ارائه خواھد کرد و نقشه پيشنويس و مراحل انتخابات مورد نظر را انتخاب خواھد کرد و فرمان ايجاد انتخابات
مبتنی بر نواحی را معرفی خواھد نمود .در جلسه عمومی ششم و جلسه پايانی ،شورا برای در نظر گرفتن فرمان ايجاد انتخابات مبتنی بر نواحی
از جمله نقشه ناحيه و مراحل انتخابات رأیگيری خواھد کرد.

اطالعرسانی عامه
شھر از زمان تصويب قصدنامه ،در  21مارچ  ،2017به منظور کمک آگاه ساختن عموم مردم در مورد انتخابات مبتنی بر نواحی و روند
مرتبط با شکلگيری آن به تالشھای اطالعرسانی دست زده است .يک صفحه ويب جداگانه در ويبسايت شھر راهاندازی شده است تا به ارائه
معلومات مربوط به انتخابات مبتنی بر نواحی از جمله فرصتھای مربوط به زمان و نحوه مشارکت مردم در گفتگوھا بپردازد .عالوه بر اين،
شھر از رسانهھای اجتماعی خود برای به اشتراک گذاشتن معلومات ،و دريافت نظريات در مورد نقشهھای پيشنويس و مراحل پيشنھادی انتخابات
از جامعه و از طريق "تاالر آزاد شھر" بھره گرفته است .پوسترھا و جرايد حاوی پيشنويس نقشهھا و معلومات در خصوص نحوه کسب
معلومات بيشتر برای ارائه نظر به شورا در تمام مراکز شھری و کتابخانه توزيع و نصب شده است .ھمچنين به ناحيه مکاتب يکپارچه فرمونت
فرستاده شده است .اوراق دستور کار جلسه شورای شھر و اين گزارش کارکنان به ھفت زبان ترجمه شده تا به شھروندان غيرانگليسیزبان کمک
بيشتر صورت گيرد .اين زبانھا عبارتند از اسپانيايی ،چينی ،ويتنامی ،تاگالوگ ،دری ،ھندی و پنجابی .اسناد ترجمه شده در ويبسايت شھر به
آدرس  https://fremont.gov/districtelectionsدر دسترس است .عالوه بر اين ،جلسات شورای شھر برای شھروندان دچار
اختالل شنوايی در اطاقھای شورا به صورت زيرنويس ثابت و برای مشاھده در خانه بهصورت زيرنويس قابل حذف بود.

تھيه پيشنويس نقشهھای ناحيه
در طی روند جلسات عمومی ،تيم مشاور شھر در مورد عوامل که بايد در ھنگام ايجاد نواحی رأیگيری جديد در نظر گرفت ،از جمله معيارھای
قانونی الزامی ذيل به راھنمايی پرداخته است:



جمعيت ھر ناحيه شورا تقريبا ً بايد يکسان باشد؛
پالن ناحيهبندی بايد به شيوه ترسيم شود که با قانون حقوق رأیدھی فدرال
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جلسه مورخ  6ژوئن 2017

مطابقت داشته باشد؛ و
ھيچ يک از نواحی شورا نبايد بر اساس نژاد بهعنوان عامل غالب تعيين شوند زيرا اين کار ناقض اصول برقرار شده توسط ستره محکمه
اياالت متحده در دوسيه شاو در برابر رنو 509 U.S. 630 (1993) ،است.

عالوه بر اين ،مشاور جمعيتشناسی ،يعنی شرکت تحقيقاتی جمعيتشناسی الپکوف و گوبالت ،انواع دادهھای جمعيتشناختی و جغرافيايی که
بهعنوان معيارھای برای تعريف نواحی مورد استفاده قرار ميگيرند )عالوه بر الزامات قانونی( را معرفی کرده است .جمعيتشناس بر اساس تمام
نظريات شورای شھر و عمووم مردم در اولين جلسه عمومی مورخ 18اپريل ،شھر را به مناطق فرعی تقسيم نموده و يک مجموعه از نقشهھای را
تھيه کرد که عموم مردم و شورا ميتوانستند از آنھا برای بحثھای بيشتر و تھيه پيشنويس انواع سناريوھای نواحی انتخابات بھره بگيرند.
جمعيتشناس ھمچنين در صورت امکان شاھراه ھا ،جادهھای اصلی ،نھرھا و خط ريل را بهعنوان مرزھای )قابل تشخيص( مورد استفاده قرار
داد.

معيارھای تھيه نقشه
در دومين جلسه عمومی ،شورا از جمعيتشناس خواست عالوه بر الزامات قانونی به موقع آمادهسازی نقشهھای پيشنويس نواحی معيارھای ذيل را
نيز در نظر بگيرد .لطفا ً توجه داشته باشيد که اين معيارھا بدون ھيچگونه اولويت خاص ذکر شدهاند:


 28ناحيه مسکونی در شھر



مناطق حضور در مکاتب ابتدايی و متوسطه FUSD



 9ناحيه تجارتی شھر



کاربردھای استفاده از زمين جھت انکشاف ترانسپورت



رشد مسکن و جمعيت پس از 2010



مرزھای ناحيه مجمع ايالتی کلفورنيا



مرزھای ناحيه کانگريس



بالکھای سرشماری



عوامل جغرافيايی مانند شاھراه ھا و جادهھای اصلی ،نھرھا و خط ريل به عنوان مرزھای )قابل تشخيص(



انسجام ،مجاورت ،يکپارچگی و فشرده گی قلمرو

در ادامه ،در سومين جلسه عمومی ،شورا ترجيح خود را در خصوص نقشه  Cاعالم کرد و درخواست نمود که معيارھای ذيل نيز بهعنوان مبنايی
برای تجديد نظر در پيشنويس نقشهھا مورد استفاده قرار گيرند.


ناحيه  1پيشنھادی در نقشه اوليه  Cبايد تقسيم شود تا مناطق در آردنوود تا شمال و بیسايد/وارم اسپرينگز تا جنوب را با ھم ترکيب
نکند.



بايد تا حد امکان محالت استقرار يافته فرمونت در نظر گرفته شوند.



مشاورين بايد تا حد امکان به تحليل چگونگی حفظ منافع جامعه افغانستان به حداکثر ميزان ممکن در يک ناحيه بپردازند



حفظ فشرده گی ناحيه  -باعث اطمينان از اين امر ميشود که مرزھا خطوط منظم داشته باشند و اشکال نامنظم را محدود ميسازد.



ارزيابی اين مسئله که آيا ميتوان محله گلنمور و گلنمانور را برای رعايت تصدی کنونی در نواحی مختلف قرار داد.
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تا حد امکان ،در نظر گرفتن مناطق حضور در ليسه.



تا حد امکان ،اطمينان از اينکه ھر ناحيه دارای يک آميخته از کاربردھای زمين ،از جمله کاربرد مسکونی و تجارتی باشد.

شورای شھر ھمچنين به جمعيتشناس دستور داد تا مالحظات اوليه ذيل را در تعيين مراحل احتمالی انتخابات در نواحی مربوط به ھر پالن
پيشنويس جھت در نظر گرفتن مردم و شورای شھر رعايت نمايد:
 .1مسئولين چھار ناحيه بايد در سال  2018از طريق انتخابات به شرح ذيل مشخص گردند:
دو ناحيه که در آن ھيچ مسئول مستقر نيست )به استثنای شاروال( ،بايد توسط انتخابات در سال  2018تعيين گردد.
ھر ناحيه که در آن يک مسئول مستقر است و دوره خدمت او در سال  2018به پايان ميرسد ،بايد در سال  2018از طريق انتخابات
برای يک دوره چھار ساله تعيين گردد.
اگر ساکنان مناطق مربوط به مسئولين فعلی که دوره آنھا در سال  2018به پايان ميرسد بناچار در يک ناحيه ھمبسته ھستند ،مسئول آن
ناحيه بايد در سال  2018برای يک دوره چھار ساله با انتخابات معين شود و ناحيه سومی که در آن ھيچ مسئول وجود ندارد ،بايد در
سال  2018توسط انتخابات تعيين گردد.
سپس شورای شھر يکی از نواحی که در آن ھيچ مسئول مستقر نيست را برای يک دوره دو ساله تعيين ميکند .ساير نواحی يک يا دو
ھر يک دوره چھارساله دارند.
 .2مسئولين سه ناحيه بايد در سال  2020توسط انتخابات به شرح ذيل تعيين گردند:
مسئولين دو ناحيه که در سال  2018توسط انتخابات تعيين نشده بودند ،بايد در سال  2020برای يک دوره چھار ساله توسط انتخابات
تعيين شوند.
مسئولين ناحيه که برای يک دوره دو ساله در سال  2018تعيين شده بودند ،بايد دوباره در سال  2020برای يک دوره چھار ساله
توسط انتخابات تعيين گردند.

تعداد نواحی انتخاباتی
شورای شھر از تيم مشاور شھر خواست نقشهھای پيشنويس را بر اساس تنظيم شش ) (6ناحيه انتخاباتی تدوين کند که شاروال آنھا توسط رأیدھنده
گان در سراسر شھر انتخاب ميشوند.
بحث/تحليل:

نظريات عموم مردم و مباحث شورا
در جلسه عمومی چھارم در  16می  ،2017جامعه و شورا فرصت داشتند نظريات خود را در مورد چھار نقشه پيشنويس جديد که در پاسخ به
دستور شورا در جلسه عمومی سوم آماده شده بود ،ارائه نمايند .عنوان اين نقشهھا عبارت است از نقشه  ،C-1نقشه  ،C-2نقشه  C-2aو نقشه
 .Mمشاور حقوقی مستقل شھر تأييد کرد که ھمه پيشنويس نقشهھا با قانون حق رأیدھی کلفورنيا و قانون حق رأیدھی فدرال مطابقت دارند.
نقشهھای جديد ناحيه بیسايد/وارم اسپرينگز را از ناحيه  1حذف کردند .نقشه  C-1محله گلنمور و گلن مانور را با ھم در ناحيه  3قرار داده
است در حالی که نقشه  C-2دو محله را تقسيم کرده طوری که گلنمور در ناحيه  2و گلن مانور در ناحيه  3قرار دارند .نقشه  C-2aمرز بين
نواحی  2و  3را به منظور حفظ اکثريت جامعه افغان در يک ناحيه واحد تغيير داده است .جمعيتشناسان ھمچنين نقشه  Mرا برای نشان دادن تقسيم
نواحی پيشنھاد شده توسط شاروال سابق گاس موريسون تھيه کردند و تيم مشاور آن را برای مطابقت با الزامات قانون حق رأیدھی کلفورنيا و فدرال
اصالح کرد.
نظريات عمومی در مورد پيشنويس نقشهھا ھم به صورت شفاھی و ھم از طريق وبسايت انتخابات ناحيه شھر دريافت شد .اکثر نظردھنده گان از
بين عموم مردم نقشه  C-2aرا که برگرفته از نقشه  C-2بوده و برای اولين بار در  9می ارائه شده بود ترجيح دادند .پشتيبانی از نقشه  C-2aدر
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درجه اول به دليل اين واقعيت بود که بخش عمده جامعه افغان را در يک ناحيه واحد حفظ ميکرد .عالوه بر اين ،اعضای عموم جامعه پيشنھاد
کردند که مناطق انکشاف ترانسپورت شھری ) (TODدر ھر ناحيه وجود داشته باشند و محالت سنتی در شکلگيری ناحيه در نظر گرفته شوند.
شورا نيز با ذکر داليل مشابه ترجيح خود را در مورد نقشهھای  C-1و  C-2aبيان کرد .جونز ،عضو شورا تغيير اندک را در مرزھای محل
تالقی نواحی  5 ،4و  6پيشنھادی مپالن نمود تا نواحی اندک فشردهتر شوند و ايستگاه بارت ايروينگتون  TODمعقولتر باشد ،با اين فرض که به
شکل قابل مالحظه موجب افزايش انحراف جمعيت اين نواحی نخواھد شد .اين تغيير در ھر دو نقشه  C-1و  C-2aاعمال شد و تنھا موجب
افزايش اندک فيصدی مجموعی انحراف برای پالنھا گرديد .نقشهھای اصالح شده عالوه بر دستيابی به فشرده گی بيشتر ،در عين حال منطقه
 TODايروينگتون را بين دو ناحيه شورا تقسيم کرده و ھر دو طرف جاده ازگود بين بلوار واشنگتن و جاده دورھام را در ناحيه  6قرار ميدھد .اين
نقشهھای جديد بتاريخ  30می منتشر شدند و نقشه  C-1aو نقشه  C-2bنام گرفتند.

مراحل انتخابات
شورای شھر ھمچنين بايد برنامه زمانبندی مراحل انتخابات را تدوين کند تا اطمينان حاصل شود که شش اعضای شورا پس از انتخابات نومبر
 2018منصوب شوند و انتخابات به تناوب برگذار شود طوری که در ھر يک از انتخابات آينده سه عضو شورا انتخاب شوند .از آنجا که در حال
حاضر دو مسئول در شورا وجود دارند که دوره آنھا تا سال  2020به پايان نميرسد )اعضای شورا بيکن و سالوان( ،اين بدان معنی است که
مشکل چھار کرسی باقی مانده بايد در انتخابات ناحيه در سال  2018روشن شود .بر اساس نقشه  ،C-1aيک کرسی توسط انتخابات در ناحيه 3
اشغال خواھد شد که در آن دو مسئول زنده گی ميکنند و سه کرسی ديگر ميتواند با انتخابات در سه ناحيه از چھار ناحيه ديگر اشغال شوند .از بين
اين سه کرسی ،مدت يکی از آنھا دوساله خواھد بود تا در سال  2020سه انتخابات ناحيوی برگذار شود)ناحيه  5که در آن سالوان زنده گی ميکند و
دو مورد ديگر( .نقشه  C-2bمشابه نقشه  C-1aاست با اين تفاوت که مسئولين در ھر دو ناحيه  2و  3خواھند بود ،لذا تنھا دو ناحيه از سه ناحيه
باقیمانده انتخابات خواھند داشت.
شورا ميتواند انتخاب کند که کدام مناطق باز انتخابات را بر اساس قرعه )قرعهکشی( يا بر اساس معيارھای ديگر داشته باشند .مثالً ،در جلسه شورا
مورخ  16می  ،2017يک عضو از مردم پيشنھاد کرد که بايد ناحيه  1انتخاب شود ذيال شھر به لحاظ تاريخی فاقد عضو شورا از اين منطقه بوده
است .شورا ھمچنين بايد انتخاب کند که کدام کرسی آزاد ناحيه در انتخابات  2018بايد دوره دوساله داشته باشد .اين کار را نيز ميتوان با
قرعهکشی انجام داد .يک مثال از چگونگی مراحل انتخابات در اينجا نشان داده شده است .سايه ھا نشان ميدھند که انتخابات کرسی ناحيه بايد
چگونه به تناوب برگذار شود.

مثال از مراحل انتخابات
انتخابات 2018
نقشه C-1a
2018
2018
) 2018جونز/بوناکرسی(
) 2018دوره دو ساله(
بيکن )دوره در سال  2020به پايان
ميرسد(
سالوان )در سال  2020اجرا ميشود(

نقشه C-2b
2018
) 2018جونز(
) 2018بوناکرسی(
) 2018دوره دو ساله(
بيکن )دوره در سال  2020به پايان
ميرسد(
سالوان )در سال  2020اجرا ميشود(

4

) 2020دوره دو ساله منقضی ميشود(

5
6
اعضای عمومی در سمت
خود باقی ميمانند

) 2020سالوان(
2020
ھيچکدام

) 2020دوره دو ساله منقضی
ميشود(
) 2020سالوان(
2020
ھيچکدام

ناحيه شورا
1
2
3
4
اعضای عمومی در سمت
خود باقی ميمانند

انتخابات 2020

سايه زرد = نواحی که در سال  2018انتخابات دارند.
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سايه سبز = نواحی که در سال  2020انتخابات دارند .توجه داشته باشيد که در سال  2018يک انتخابات در ناحيه  4برای مدت دو سال
برگذار خواھد شد و اولين انتخابات چھار ساله در سال  2020خواھد بود.
نکات:
نقشه  - C-1aاعضای شورا جونز و/يا بوناکرسی در  2018در ناحيه  3رقابت خواھند کرد .از آنجا که اعضای شورا سالوان و بيکن
ھنوز ھم تا سال  2020در شورا حضور دارند ،الزم است سه ناحيه ديگر در سال  2018انتخابات داشته باشند تا پس از انتخابات نومبر
 2018شش عضو شورا مشخص گردند .شورا ميتواند ھر يک از چھار ناحيه باقیمانده را برای سه کرسی خالی باقیمانده انتخاب نمايد.
يکی از اين کرسیھا برای يک دوره دو ساله خواھد بود تا بتوان انتخابات را به تناوب برگذار کرد و انتخابات سه کرسی در سال 2020
برگذار ميشود )کرسی ناحيه  5سالوان ،کرسی دو ساله و يک ناحيه ديگر( .اعضای شورا سالوان و بيکن ھمچنان نماينده "عمومی" شھر
خواھند بود تا زمان که دوره آنھا در سال  2020به پايان برسد.
نقشه  - C-2bاعضای شورا جونز و بوناکرسی در ناحيه خود )به ترتيب ناحيه  2و  (3در سال  2018در انتخابات شرکت خواھند
کرد .از آنجا که اعضای شورا سالوان و بيکن ھنوز ھم تا سال  2020در شورا حضور دارند ،الزم است دو ناحيه ديگر در سال 2018
انتخابات داشته باشند تا پس از انتخابات نومبر  2018شش عضو شورا مشخص گردند .شورا ميتواند ھر يک از سه ناحيه باقیمانده را
برای دو کرسی خالی باقیمانده انتخاب نمايد .يکی از اين کرسیھا برای يک دوره دو ساله خواھد بود تا بتوان انتخابات را به تناوب برگذار
کرد و انتخابات سه کرسی در سال  2020برگذار ميشود )کرسی ناحيه  5سالوان ،کرسی دو ساله و يک ناحيه ديگر( .اعضای شورا
سالوان و بيکن ھمچنان نماينده "عمومی" شھر خواھند بود تا زمان که دوره آنھا در سال  2020به پايان برسد.

نتايج مورد نظر
مطابق با قانون انتخابات بخش  ،10010جلسه عمومی پنجم به معرفی فرمانی اختصاص دارد که فصل  2.05از قانون شھرداری فريمانت را
اصالح می کند که به شناسايی نقشه نواحی مورد نظر ،تعيين مراحل انتخابات آينده و تعيين اين مسئله خواھد پرداخت که کدام دورهھا دوساله و کدام
چھارساله خواھند بود .پيشنويس فرمانھا برای ھر دو نقشه  C-1aو پالن  C-2bدر ضميمه ھستند .بر عالوه ،مسوده فرمان شامل تعديالت
پيشنھادی برای باقيمانده فصل  05/2می باشد تا تغييرات وارده در قانون پيرامون برگزاری جلسات شورای ويژه و استخدام در پست ھای خالی
شورا را انعکاس دھد و بطور کلی حاوی لحن بی طرفانه حين صحبت در مورد اعضای شورا )نمونه .اعضای شورا" بجای "نماينده شورا"( می
باشد.
تأثير مالی :ھيچ تاثيرات مالی قابل توجه در ارتباط با برگذاری اين جلسه عمومی وجود ندارد.
بررسی زيستمحيطی :فرمان پيشنھادی از شمول الزامات قانون کيفيت محيط زيست کلفورنيا ) (CEQAبر اساس بخش (15061(b)(3
دستورالعملھای  CEQAمعاف است ،زيرا که فرمان نميتواند تاثير قابل توجه بر محيط زيست داشته باشد.
لينکھاhttps://fremont.gov/districtelections :
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توصيهھا:
يک گزارش را از کارکنان در مورد روند مربوط به کسب نظريات عموم در خصوص پيشنويس نقشهھای نواحی بالقوه و مراحل احتمالی
1.
انتخابات برای روند انتخابات مبتنی بر نواحی به موجب قانون انتخابات ،بخش  10010دريافت کند؛
يک جلسه عمومی برگذار کرده و از اعضای جامعه برای اظھار نظر در خصوص پيشنويس نقشهھا و مراحل احتمالی انتخابات ارائه شده
2.
در آن جلسه دعوت نمايد؛
ختم جلسه عمومی در ھنگام که ھيچ نظر ديگر توسط عموم مردم ارائه نشود و انتخاب پيشنويس نقشه مورد ترجيح؛
3.
رسيدن به اين نتيجه که فرمان پيشنھادی از شمول الزامات قانون کيفيت محيط زيست کلفورنيا ) (CEQAبر اساس بخش
4.
 (15061(b)(3دستورالعملھای  CEQAمعاف است ،زيرا که فرمان نميتواند تاثير قابل توجه بر محيط زيست داشته باشد؛ و
معرفی فرمانی برای تعديل فصل  2.05قانون شھرداری فريمانت جھت ايجاد يک سيستم انتخابات مبتنی بر ناحيه ھا برای انتخاب
.5
اعضای شورا ،ايجاد ناحيه و زمانبندی و ترتيب انتخابات آينده و ديگر تغييرات تطابقی و تخنيکی را بوجود آورد.
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