S Ở PHỤ T R ÁCH KHU DÂN CƯ SE AT T L E
(SE AT T L E DEPART MEN T OF NEIGHBORHOODS)

ỦY BAN TÁI PHÂN CHIA KHU
VỰC BẦU CỬ SEATTLE 2021-2022

GIÚP SEATTLE VỮNG
MẠNH BẰNG CÁCH
KHUYẾN KHÍCH TẤT CẢ
CỘNG ĐỒNG THAM GIA

Trong suốt năm 2022, Seattle sẽ điều chỉnh đường ranh giới của bảy khu vực bầu cử
hội đồng thành phố Seattle để đảm bảo rằng mỗi khu vực đều có cùng một số lượng
dân cư. Quá trình tái phân chia được tiến hành cho mọi cơ quan chính phủ có sử
dụng các cuộc bầu cử khu vực và diễn ra sau mỗi cuộc điều tra dân số hàng năm.
Dựa theo Cuộc Điều Tra Dân Số Năm 2020, dân số của Seattle là 737,015 người, tăng
21,1% kể từ năm 2010. Việc tái phân chia sẽ đảm bảo rằng vào năm 2023, mỗi khu
vực bầu cử hội đồng thành phố Seattle bao gồm một lượng người xấp xỉ nhau, hoặc
tổng dân số khoảng 105, 288 người cho mỗi khu vực. Để đạt được con số này, quá
trình tái phân chia sẽ vẽ lại đường ranh giới của tất cả các khu vực bằng cách mở
rộng các khu vực 1, 2 và 5 và hợp đồng với các khu vực 3, 4 và 7.
MỐC THỜI GIAN

THÁNG 10, 2021
thành lập Uỷ Ban
THÁNG 2-5,2022
Quy Trình Tái Phân Chia Khu Vực
Công Cộng bắt đầu với việc đào
tạo và lấy ý kiến cộng

đồng cho
bốn đề xuất bản đồ dự thảo
THÁNG 5-7, 2022
Diễn đàn thảo luận công cộng ở
mỗi khu vực với bốn đề xuất bản
đồ dự thảo
THÁNG 7-9, 2022
Ủy Ban tạo và xuất bản đề xuất
cuối cùng

Theo chỉ dẫn của Hiến Chương Seattle, quy
trình tái phân chia yêu cầu một Ủy Ban gồm
năm cư dân Seattle không đảng phái được bổ
nhiệm, những người này làm việc với dữ liệu
điều tra dân số hàng năm gần đây nhất, một
bộ luật lệ của việc tái phân chia, chuyên môn
về lập bản đồ, và ý kiến của công chúng để
tạo những ranh giới khu vực bầu cử mới.

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

THÁNG 8-9-10, 2022
Ủy Ban trưng cầu ý kiến công

chúng về đề xuất cuối cùng
THÁNG 11, 2022
Uỷ Ban phê duyệt và nộp bản đồ
cuối cùng
THÁNG 1, 2023
Khu Vực Bầu Cử Hội Đồng Thành
Phố MỚI

106,103

LIÊN HỆ
elsa.batres-boni@seattle.gov
www.seattle.gov/redistricting/
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Ủy Ban Tái Phân Chia Khu Vực B ầu Cử S eat tle
RANH GIỚI KHU VỰC MỚI PHẢI:
• Nhỏ gọn, nối liền và không bị thao túng nhằm trục
lợi cho mục đích chính trị.*
• Có xấp xỉ cùng một dân số chênh lệch không quá
1%.

LÀM THẾ NÀO QUÝ VỊ CÓ THỂ THAM GIA
• Cung cấp các nhận xét bằng văn bản, ghi âm/
ghi hình và trực tiếp về các bản đồ được đề
xuất.
• Khám phá dữ liệu dân số Seattle hiện tại.

• Không được vẽ để giúp phù hợp với nơi ở của bất
kỳ người nào.

• Nộp bản đồ đề xuất riêng của quý vị bằng một
công cụ trên trang web của chúng tôi.

* Sự thao túng nhằm trục lợi cho mục đích chính trị là

• Tham dự một cuộc họp của Ủy Ban Tái Phân
Chia Khu Vực, một diễn đàn công khai đã lên
lịch và/hoặc một khóa đào tạo về công cụ lập
bản đồ công cộng.

sự thao túng ranh giới khu vực bầu cử để đạt được lợi ích
chính trị.

KHI CÓ THỂ, RANH GIỚI CỦA KHU VỰC MỚI
NÊN:
• Nhận biết đường thủy và ranh giới địa lý.
• Nhận biết cộng đồng và các vùng lân cận.

• Liên Hệ với Uỷ Ban.
• Yêu cầu thông dịch viên cho bất kỳ phần nào
của quá trình này.
• Xem lại biên bản cuộc họp trước đây, các bản
thu hình và tài liệu hỗ trợ.

UỶ BAN TÁI PHÂN CHIA KHU VỰC BẦU CỬ LÀ AI?
Uỷ Viên EJ Juárez
(anh ấy) là Giám Đốc bộ phận Bình
Đẳng và Công Bằng Môi trường
của Bộ Tài Nguyên Thiên Nhiên
Washington.

Ủy Viên Rory O’Sullivan
(anh ấy) hiện là Thẩm Phán Luật
Hành chính của Văn phòng Điều
Trần Hành Chính.

Uỷ Viên Greg Nickels
(anh ấy) từng là Thị Trưởng thứ 51
của Seattle.

Ủy viên Neelima Shah
(cô ấy) là Cán Bộ Chương Trình
Cấp Cao tại Bullitt Foundation
có trụ sở tại Seattle.

Ủy viên Patience Malaba
(cô ấy) là Giám Đốc Điều Hành
của Hiệp Hội Phát Triển Nhà Ở của
Seattle-Quận King. Cô dẫn đầu
hiệp hội thành viên gồm khoảng
200 thành viên trong nỗ lực chung
nhằm tăng khả năng tiếp cận nhà
ở giá rẻ.
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