የሲ ያትል ተጐራባቾች መምሪያ

የሲያትል የወረዳ መልሶ
ማከፋፈል ኮሚሽን 2021-2022

ሁሉንም ማህበረሰቦች በንቃት
በማሳተፍ ሲያትልን ማጠናከር

በ2022ቱ በሙሉ፣ እያንዳንዱ ወረዳ ተመሳሳይ የሰዎች ቁጥር እንዲኖረው የሰባቱን
የሲያትል ከተማ ምክር ቤት ወረዳዎች የድንበር መስመሮችን ያስተካክላል። የወረዳ መልሶ
ማከፋፈል ሂደት የወረዳዎች ምርጫዎችን ለሚጠቀም ለእያንዳንዱ የመንግስት አካል
አብቅቷል እና ከእያንዳንዱ አስር አመታት የሕዝብ ቆጠራ በኋላ ይሆናል።
በ2020 የሕዝብ ቆጠራ መሠረት የሲያትል ሕዝብ ቁጥር 737,015 ነው፣ ይህም ከ2010
ጀምሮ የ21.1% እድገት ነው። የወረዳ መልሶ ማከፋፈል፣ እያንዳንዱ የሲያትል ምክር ቤት
ወረደ በ2023 በግምት ተመሳሳይ መጠን ያላቸውን ሰዎች ወይም በድምሩ 105,288
የሚጠጋ ህዝብ በአንድ ወረዳ እንደሚያጠቃልል ያረጋግጣል። ይህንን ቁጥር ለማሳካት
የወረዳ መልሶ ማከፋፈል ሂደት የወረዳ 1፣ 2 እና 5 በማስፋፋት እና የወረዳ 3፣ 4 እና 7
በመቀነስ የሁሉንም የወረዳ ድንበር መስመሮችን እንደገና ይቀይሳል።
በሲያትል ቻርተር እንደተገለጸው፣ የወረዳ መልሶ ማከፋፈል የሚፈልገው በቅርብ ጊዜ
ከአስር አመት የህዝብ ቆጠራ መረጃ ጋር
የሚሰራ፣ የወረዳ መልሶ ማከፋፈል ደንቦች
የጊዜ መስመር
ስብስብ፣ ቴክኒካል የካርታ እውቀት፣ እና አዲስ
ጥቅምት 2021
የወረዳ ምክር ቤት ድንበሮችን ለመፍጠር
ኮሚሽን ተቋቋመ
የህዝብ ግብአት ያላቸው ሂደት እና አምስት
ከማንኛውም ፓርቲ-ያልሆኑ የተሾሙ የሲያትል
ከየካቲት - ግንቦት2022
ነዋሪዎችን ኮሚሽን ነው።
የወረዳ መልሶ ማከፋፈል ሂደት
ለአራት የካርታ ረቂቅ ሀሳቦች
በትምህርት እና በህዝብ አስተያየት
ይጀመራል።

ግንቦት - ሀምሌ2022
ከአራት የካርታ ረቂቅ ሀሳቦች ጋር
በእያንዳንዱ ወረዳ ህዝባዊ መድረኮች
ሐምሌ - ነሐሴ2022
ኮሚሽን የመጨረሻውን የቀረበ
የሃሳብ እቅድ ይፈጥራል እና ያትማል

99,102
102,753
123,351
106,845

ነሐሴ-መስከረም-ጥቅምት2022
በመጨረሻው የቀረበ የሃሳብ እቅድ
ላይ ኮሚሽን የህዝብ አስተያየት
እንዲሰጥ ይጠይቃል
ህዳር2022
ኮሚሽን የመጨረሻውን ካርታ
ያጸድቃል እና ፋይል ያደርጋል

106,103

99,698

99,163

ግንኙነት
elsa.batres-boni@seattle.gov
www.seattle.gov/
redistricting/
የሲያትል ተጐራባቾች መምሪያ
600 4th Ave., Floor 4
PO BOX 94649
Seattle, WA 98124-4649
ስልክ: 206.684.0464
Target
population:
ፋክስ:
206.233.5142

105,288

ተከተሉን
Districts 1, 2, 5, and 6 must
ብሎግ
Frontporch.seattle.gov
ፌስቡክ
Districts 3, 4, and 7 must co
SeattleNeighborhoods
ትዊተር
@SeaNeighborhood
ኢንስታግራም
@seattle_neighborhoods

ጥር 2023
አዲስ የሲያትል የምክር ቤት ወረዳዎች
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የሲ ያትል ተጐራባቾች መምሪያ
የሲ ያትል የወረዳ መልሶ ማከፋፈ ያ ኮሚሽን
የአዲስ ወረዳ ድንበሮች የሚከተሉትን ማድረግ
አለባቸው:
• የታመቀ፣ የተገናኘ እና የወረዳ ክፍፍልን የሚያዛባ
መሆን የለበትም
• በግምት በ1% ውስጥ ተመሳሳይ የህዝብ ብዛት ያለው።
• የማንኛውንም ሰው መኖሪያ ለማስተናገድ የማይሳብ
*ጄሪማንደርዲንግ (Gerrymandering) የምርጫ ወረዳ ማዛባት
ነው ድንበሮችን ለፖለቲካ ትርፍ የማያውል።

ተግባራዊ ሲሆን የአዲሱ ወረዳ ድንበሮች:
• የውሃ መስመሮችን እና ሥነ-ምድራዊ/ጂኦግራፊያዊ
ድንበሮችን እውቅና ይሰጣል።
• ማህበረሰቦችን እና ለተጐራባቾች እውቅና ይሰጣል።

እንዴት መሳተፍ እንደሚችሉ
• ስለታቀዱት ካርታዎች የተፃፉ፣ የተቀዳ እና የቀጥታ
አስተያየቶችን ያቀርባል።
• የአሁኑን የሲያትል ህዝብ ውሂብን ይመረምራል።
• በድረ-ገፃችን ላይ ያለውን መሳሪያ በመጠቀም
የራስዎን የታቀዱ ካርታዎች ያስገቡ።
• የወረዳ መልሶ ማከፋፈል ኮሚሽን ስብሰባ፣ በታቀዱ
ህዝባዊ የሃሳብ መለዋወጫ መድረኮች እና/ወይም
በህዝብ የካርታ ስራ መሳሪያ ስልጠና ላይ ይገኙ።
• ኮሚሽኑን ያግኙ።
• ለዚህ ሂደት ለማንኛውም ክፍል አስተርጓሚ
ይጠይቁ።
• ያለፉትን የስብሰባ ቃለጉበኤዎችን፣ መዝገቦችን እና
ግብዓቶችን ይገምግሙ።

የወረዳ መልሶ ማከፋፈል ኮሚሽን ማነው?
ኮሚሽነር ኢጄ ጁአሬዝ (EJ Juárez)
(እሱ/እሱ)
ለዋሽንግተን የተፈጥሮ ሃብት መምሪያ
የፍትሃዊነት እና የአካባቢ ፍትህ
ዳይሬክተር ናቸው።

ኮሚሽነር ሮሪ ኦሱሊቫን (Rory
O’Sullivan)
(እሱ/እሱ) በአሁኑ ጊዜ ከአስተዳደር
ችሎት ቢሮ ጋር እንደ የአስተዳደር
ህግ ዳኛ ሆነው ያገለግላሉ።

ኮሚሽነር ግሬግ ኒኬልስ (Greg
Nickels)
(እሱ/እሱ) የሲያትል 51ኛ ከንቲባ
ሆነው አገልግለዋል።

ኮሚሽነር ኒኤሊማ ሻህ
(Neelima Shah)
(እሷ/እሷ) ሲያትልን መሠረት
ባደረገ የቡሊት ፋውንዴሽን
የከፍተኛ ፕሮግራም ኦፊሰር
ናቸው።

ኮሚሽነር ፔሸንሥ ማላባ
(Patience Malaba)
(እሷ/እሷ) የሲያትል-ኪንግ ካውንቲ
የቤቶች ልማት ኮንሰርቲየም ዋና
ዳይሬክተር ናቸው። በተመጣጣኝ
ዋጋ የመኖሪያ ቤቶችን ተደራሽነት
ለማሳደግ በጋራ ጥረት ወደ 200
የሚጠጉ አባላትን የአባልነት ማህበር
ትመራለች።

www.seattle.gov/neighborhoods | 206.684.0464

