5 ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CHIA KHU VỰC
BẦU CỬ TẠI CALIFORNIA
1. Chia khu vực bầu cử chỉ diễn ra 10 năm một lần-giống như mưa sao
băng hay nhật thực, bạn không muốn bỏ lỡ nó.
Chia khu vực bầu cử là cơ hội để đảm bảo cộng đồng của bạn được đại diện công
bằng trong chính phủ. Vào năm 2021, California sẽ vẽ lại các đường xác định ai sẽ đại
diện cho bạn trong Quốc hội, Hạ viện, Thượng viện và Ủy ban Bình đẳng của tiểu bang.

2. Các đường chia ranh giới mới sẽ xác định liệu cộng đồng của bạn có
thể bầu ra những người thực sự hiểu và đại diện cho bạn hay không.
Các bản đồ xuất phát từ việc chia khu vực bầu cử xác định những cộng
đồng nào được nhóm lại với nhau để chọn đại diện được bầu của họ. Ở
trong một quận với những người có cùng sở thích sẽ giúp bạn dễ dàng
chọn được những người hiểu được quan điểm và nhu cầu chung của bạn.

3. Tập hợp cộng đồng của bạn lại với nhau trong các bản đồ mới sẽ giúp
bạn thực hiện những thay đổi bạn muốn trong vùng lân cận của mình.
Các đường chia ranh giới có thể được vẽ để khuếch đại một số tiếng nói trong khi lấn
át tiếng nói của những người khác. Giả sử cộng đồng của bạn được chia thành nhiều
quận. Trong mười năm tới, sẽ khó hơn nhiều để bất kỳ viên chức dân cử nào ưu tiên
những gì quan trọng đối với cộng đồng của bạn — cho dù đó là những con đường an
toàn hơn trong khu phố của bạn hay những trường học tốt hơn cho con bạn.

4. Quy trình chia khu vực bầu cử của California là một trong những
quy trình minh bạch nhất trong cả nước.
Bản đồ cấp quận cần được cập nhật thông tin dân số mới từ Tổng điều tra
năm 2020. Bằng cách này, mỗi viên chức được bầu sẽ đại diện cho số lượng
người dân California bằng nhau. Nhưng đây không chỉ là một trò chơi về
con số. Quy trình chia khu vực bầu cử trên toàn tiểu bang của chúng ta do
công dân dẫn dắt và tất cả các cuộc họp đều diễn ra công khai để các
thành viên cộng đồng có thể tham gia trực tiếp. Trên thực tế, ủy ban phải
chấp nhận phản hồi từ công chúng khi đưa ra quyết định của họ.

5. Bạn có thể vẽ một bản đồ về cộng đồng của riêng bạn, và Ủy ban sẽ
thực sự xem xét nó khi họ vẽ các đường quận mới.
Ủy ban Chia khu vực bầu cử Công dân California cần nghe ý kiến của bạn về cộng
đồng của bạn. Bạn có thể sử dụng một công cụ trực tuyến để vẽ bản đồ và giải thích
điều gì đã mang bạn đến với nhau, viết cho Ủy ban một bản mô tả hoặc tham dự các
phiên điều trần khu vực để cân nhắc cộng đồng của bạn. Bạn cũng có thể làm việc với
một tổ chức địa phương để giúp bạn soạn thảo lời chứng thực và vẽ bản đồ về cộng
đồng của bạn để Ủy ban xem xét.

Bây giờ bạn đã là một chuyên gia, chúng tôi cần bạn tham gia vào
hoạt động chia khu vực bầu cử trong năm nay!
Bạn có thể tìm thêm thông tin tại bit.ly/ALC-CA-Redistricting

