
SJPC ارت گزارش عدالت اجتماعی
کانتی Sacramento - نتایج رسمی 2021

ماه می 2022



خالصه نمرات کانتی

مطابق با تعریف SJPC از عدالت اجتماعی، در کل به کانتی Sacramento چه نمره ای از لحاظ

عدالت اجتماعی می دهید؟

D+ :نمره جامعه

C- :نمره تخصصی

 
به هیئت ناظران کانتی از دید کلی چه نمره ای از لحاظ عدالت اجتماعی می دهید؟

D+ :نمره جامعه

D :نمره تخصصی 
 
 
 
 
 
 
 
 

اصالحات عدالت جزایی:

F :نمره تخصصی

 D :نمره جامعه

 
دسترسی پذیری و قدرت خرید در حوزه مسکن:

F+ :نمره جامعه

F :نمره تخصصی 

عدالت زیست محیطی: 

D :نمره جامعه

D :نمره تخصصی

 
عدالت در خدمات سالمت:

D- :نمره جامعه

D- :نمره تخصصی

سرمایه گذاری اقتصادی بدون تغییر مکان:

 D :نمره جامعه

F :نمره تخصصی

بودجه های قابل مشارکت و منصفانه:

D :نمره جامعه

F :نمره تخصصی

 
شفافیت:

D :نمره جامعه

 F :نمره تخصصی

Phil Serna:
 C :نمره جامعه

C :نمره تخصصی

Patrick Kennedy:
D+ :نمره جامعه

 C :نمره تخصصی

Rich Desmond:
 D :نمره جامعه

D+ :نمره تخصصی

Sue Frost:
F :نمره جامعه

F- :نمره تخصصی

Don Nottoli:
D+ :نمره جامعه

 B :نمره تخصصی
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خالصه نمرات شه

مطابق با تعریف SJPC از عدالت اجتماعی، در کل به شهر Sacramento چه نمره ای از لحاظ

عدالت اجتماعی می دهید؟

D+ :نمره جامعه

C :نمره تخصصی

 
به شورای شهر و شهرداری در کل چه نمره ای از لحاظ عدالت اجتماعی می دهید؟

D+ :نمره جامعه

 C- :نمره تخصصی

 
 
 
 
 
 
 

:Darrel Steinberg شهردار
 D :نمره جامعه 

F :نمره تخصصی

Angelique Ashby: 
D :نمره جامعه

 D :نمره تخصصی

Sean Loloee:
 D :نمره جامعه:

 F :نمره تخصصی

Jeff Harris:
 D :نمره جامعه

F :نمره تخصصی

Katie Valenzuela: 
 C+ :نمره جامعه 

 A :نمره تخصصی

Jay Schenirer:
D+ :نمره جامعه

D :نمره تخصصی

Eric Guerra:
C :نمره جامعه

C- :نمره تخصصی

Rick Jennings:
D+ :نمره جامعه

 D :نمره تخصصی

Mai Vang:
C+ :نمره جامعه

A- :نمره تخصصی

اصالحات عدالت جزایی:

D :نمره جامعه 
F :نمره تخصصی

 
دسترسی پذیری و توان مالی در تأمین مسکن:

F+ :نمره جامعه

 F :نمره تخصصی

 
عدالت زیست محیطی:

D+ :نمره جامعه

D :نمره تخصصی

 
عدالت در خدمات سالمت: 

D+ :نمره جامعه

D :نمره تخصصی

سرمایه گذاری اقتصادی بدون تغییر مکان:

 D :نمره جامعه

F :نمره تخصصی

بودجه های قابل مشارکت و منصفانه:

D :نمره جامعه

 F :نمره تخصصی

 
شفافیت: 

 D :نمره جامعه

 F :نمره تخصصی
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برابری در آموزش و تحصیل - نمره عمومی

تمرکز اصلی سازمان SJPC بر دولت شهر و کانتی بوده و بنابراین این ظرفیت را

نداشته که به عمق خط مشی آموزش و تحصیل در Sacramenta وارد شود،

بنابراین تصمیم گیری را بر پایه نمره جامعه می گذاریم.

 
نمرات میانگین زیر بر مبنای نتایج نظرسنجی از لحاظ برابری در آموزش و

تحصیل در سطح شهر و کانتی محاسبه شده است، و نه در سطح هیئت

:مدرسه
 

C- :نمره جامعه برای شهر

C- :نمره جامعه برای کانتی
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پیشینه نظرسنجی

کانتی و شهر Sacramento از نگاه کلی درمورد اینکه چقدر از ارزش های عدالت اجتماعی

طی سال گذشته صیانت کرده اند

هیئت ناظران (Board of Supervisors, BOS) از کانتی Sacramento از نگاه کلی، و

شورای شهر و شهرداری از نگاه کلی، درمورد اینکه چقدر از ارزش های عدالت اجتماعی

طی سال گذشته صیانت کرده اند

کلیه اعضای شورای شهر Sacramento، و نیز کلیه اعضای هیئت ناظران کانتی
Sacramento

عملکرد کانتی و شهر در پیروی از سیاست های مبتنی بر عدالت اجتماعی در چارچوب

حیطه های شناسایی شدۀ مشکالت که نقطه تمرکز SJPC است

اساساً آیا کانتی Sacramento تصمیمات سیاسی اش را طوری اتخاذ می کند که

آسیب پذیرترین افراد بتوانند عملکرد عالی داشته باشند؟ آیا چنین چیزی اولویت است یا

مسئله ای که بعداً به آن پرداخته می شود؟

آیا کانتی ساکرامنتو نابرابری های گذشته را مد نظر قرار می دهد و تصمیماتی برای اصالح
اشتباهات اتخاذ می کند؟

خالصه نظرسنجی:

 
در پاییز SJPC ،2021 پاسخ های جامعه کانتی Sacramento را برای اولین کارت گزارش ساالنه

خود جمع آوری کرد؛ در این کارت، عملکرد رهبران دولت محلی ما در صیانت از ارزش های
عدالت اجتماعی طی سال گذشته ارزیابی خواهد شد.

 

از افراد تکمیل کنندۀ نظرسنجی خواسته شد به موارد زیر نمره دهند:

 

 

 

تعریف ما از عدالت اجتماعی چیست؟

 
سازمان SJPC تصویر آن Sacramento را می بیند که همه تصمیمات سیاسی از نگاه عدالت

اجتماعی اتخاذ می شوند. ما عدالت اجتماعی را چنین تعریف می کنیم: توزیع مجددی از ثروت،

فرصت ها و امتیازات برای آنهایی که در گذشته از چنین سرمایه هایی محروم بوده اند، بدین

هدف که همه ما بتوانیم عملکرد عالی داشته باشیم.
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پیشینه نظرسنجی

نقاط تمرکز SJPC در حیطه های شناسایی شدۀ مشکالت:

اصالحات عدالت جزایی

برابری در آموزش و تحصیل

مسکن برابر

عدالت زیست محیطی

عدالت در خدمات سالمت

سرمایه گذاری اقتصادی بدون تغییر مکان

بودجه های قابل مشارکت و منصفانه

شفافیت

 
ما دو نمره به هر پاسخ اختصاص دادیم

نمره جامعه - این نمره حاصل میانگین پاسخ های نظرسنجی است

نمره تخصصی - این نمره را هیئت مشاورۀ SJPC اختصاص می دهد. نمرات و نظرات

جامعه مورد توجه هیئت مشاوره قرار گرفت. سپس سازمان های همکار ما و اعضای

هیئت مشاورۀ SJPC به منظور دریافت بازخوردشان روی نتایج کار کردند. پس از

رسیدن به اتفاق نظر، نتایج منتشر گردید

*این نظرسنجی قبل از روند منطقه بندی جدید سال 2021 توزیع شد، بنابراین کلیه
مقامات منتخب مطابق با منطقه ای که قبل از منطقه بندی جدید سال 2021 نمایندۀ

آن بودند عنوان شده است.
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