Mô Tả Cộng Đồng Của Bạn Để Tái Phân Chia
Bạn Có Tiếng Nói Trong Quá Trình Tái Phân Chia Khu Vực Của California
Các ranh giới của quận California đang được vẽ lại trong năm nay. Những đường ranh giới này
ảnh hưởng đến khả năng bầu cử người đại diện của bạn, những người sẽ đấu tranh cho các
ưu tiên của bạn. Một trong những phương thức tốt nhất mà bạn có thể định hình bản đồ quận là
cho người vẽ đường ranh giới biết nơi bạn sống và những gì quan trọng đối với cộng đồng của
bạn.
“Cộng Đồng Có Cùng Mối Quan Tâm” là gì và Tại Sao Nó Lại Quan Trọng?
“Cộng Đồng Có Cùng Mối Quan Tâm” chỉ là một thuật ngữ kỹ thuật khi nói đến một nhóm người
sống trong một khu vực nhất định và sẽ được hưởng lợi khi ở cùng một khu vực vì họ có chung
quan điểm, văn hóa, lịch sử, mối quan tâm, nhu cầu hoặc các đặc điểm khác. Những điểm
tương đồng này có thể là bất cứ điều gì từ ngôn ngữ và dân tộc của bạn đến tình hình tài chính
và lợi ích chính sách.
Giữ các cộng đồng có cùng mối quan tâm trong một quận giúp xây dựng sức mạnh cộng đồng
để có thể tạo ra ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử và nâng cao mối quan tâm cho các đại biểu
được bầu. Ủy Ban Tái Phân Chia Khu Vực Công Dân California và các cơ quan tái phân chia
khu vực địa phương được yêu cầu cố gắng giữ các cộng đồng cùng mối quan tâm khi họ vẽ
bản đồ dự thảo. Bằng cách nói với Ủy ban và những người vẽ đường ranh giới địa phương về
cộng đồng của bạn, bạn sẽ giúp họ hiểu những đường ranh giới họ vẽ sẽ ảnh hưởng đến cộng
đồng của bạn như thế nào.
Làm Thế Nào Để Cho Ủy Ban Biết Về Cộng Đồng Của Bạn?
Đưa ra lời khai về “Cộng Đồng Có Cùng Mối Quan Tâm” cũng giống như kể chuyện. Cộng
đồng của bạn bao gồm những ai? Đặc điểm chung của các bạn là gì? Các bạn sống và tụ tập ở
đâu? Có nhiều phương thức bạn có thể chia sẻ câu chuyện của mình với Ủy ban.
Tham Dự Cuộc
Họp Khu Vực Với
Các Ủy Viên
Mùa hè 2021

Mùa hè này, Ủy ban sẽ tổ chức các cuộc họp khu vực để lắng nghe ý
kiến của công chúng. Tham gia cuộc trò chuyện là một cách hiệu quả để
đảm bảo cộng đồng của bạn được lắng nghe. Tất cả những người tham
gia sẽ có một vài phút để nói với Ủy ban về cộng đồng của họ.
Để biết thêm thông tin về các cuộc họp này và phương thức tham gia,
hãy xem trang web của Ủy ban

Vẽ Và Mô Tả
Cộng Đồng Của
Bạn Trực Tuyến
Hiện Tại Mở Cửa tháng 10 năm
2021

Bạn có thể vẽ bản đồ và gửi mô tả bằng văn bản về cộng đồng của
mình trực tuyến tại DrawMyCACommunity.org (có bằng nhiều ngôn
ngữ). Thông tin này sẽ được chuyển trực tiếp đến Ủy ban.
Bạn cũng có thể gửi lời khai chi tiết bằng văn bản hoặc bản đồ vẽ tay về
cộng đồng của bạn bằng cách gửi email cho Ủy ban tại
votersfirstact@crc.ca.gov.
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Kiểm tra trang web của thành phố, quận và hội đồng trường địa phương của bạn để biết thêm
thông tin về cách chia sẻ lời khai của cộng đồng có cùng mối quan tâm với các ủy ban địa
phương và những người vẽ đường ranh giới đang vẽ lại các đường ranh giới của quận đó.
Gửi Lời Chứng Nhận Của Cộng Đồng Quan Tâm
Các câu hỏi sau đây là từ công cụ trực tuyến của Ủy ban để cung cấp lời chứng nhận COI. Sử
dụng khoảng trống bên dưới để viết ra suy nghĩ của bạn. Sau đó, bạn có thể truy cập
DrawMyCACommunity.org để gửi thông tin này bằng bản đồ trực tuyến.
Xem các câu hỏi phản ánh của chúng tôi trên trang tiếp theo để biết thêm ý tưởng về cách mô
tả cộng đồng của bạn!
Mô tả cộng đồng của bạn:
Đặt tên cho cộng đồng của bạn:
____________________________________________________
Hãy cho chúng tôi biết về cộng đồng của bạn. Sở thích chung của các bạn là gì? Điều gì mang
các bạn đến với nhau? Điều gì là quan trọng đối với cộng đồng của bạn?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Có những khu vực lân cận mà bạn muốn xáp nhập vào quận của mình không? Các khu vực lân
cận mà bạn không muốn xáp nhập vào quận của mình? Tại sao hoặc tại sao không?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Có điều gì khác bạn có thể cho chúng tôi biết về cộng đồng của bạn không?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Điều quan trọng là lời chứng nhận của bạn phải bao gồm thông tin về nơi sinh sống của cộng
đồng của bạn.
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●

Nếu bạn sử dụng công cụ trực tuyến của Ủy ban tại DrawMyCACommunity.org, bạn sẽ
chọn các khu vực trên bản đồ trực tuyến để hiển thị nơi cộng đồng của bạn sinh sống.
Bạn cũng có thể vẽ trên bản đồ của riêng mình hoặc bản đồ được in ra và gửi cho Ủy
ban.

●

Nếu bạn đang phát biểu tại một trong các cuộc họp đóng góp ý kiến công khai của Ủy
ban hoặc cung cấp nhận xét bằng văn bản, hãy nhớ mô tả chi tiết vị trí của cộng đồng
của bạn.

Trình Bày Lời Chứng Nhận Của Bạn
Sử dụng các câu hỏi sau để giúp suy nghĩ về những gì bạn muốn đưa vào lời chứng nhận của
mình. Bạn không cần phải trả lời tất cả các câu hỏi— các câu hỏi này có mục đích nhằm giúp
bạn suy nghĩ thêm về định hướng nội dung cho lời chứng nhận của mình.
Hãy cho chúng tôi biết về cộng đồng của bạn. Sở thích chung của các bạn là gì? Điều gì
mang các bạn đến với nhau? Điều gì là quan trọng đối với cộng đồng của bạn?
●
●
●
●
●
●
●
●

Cộng đồng của bạn bao gồm những ai? Cộng đồng của bạn sống ở đâu?
Ai là thành viên của cộng đồng của bạn? Họ là người lớn tuổi, gia đình hay thanh niên?
Lịch sử cộng đồng của bạn và kinh nghiệm của cộng đồng ở thành phố hoặc khu vực
của bạn là gì?
Những người trong cộng đồng của bạn làm nghề gì? Các loại nhà ở?
Cộng đồng của bạn có điểm chung về ngôn ngữ hay sắc tộc không? Nếu vậy, đó là gì?
Cộng đồng của bạn có chia sẻ thu nhập hoặc tình hình tài chính giống nhau không? Nếu
vậy thì đó là gì?
Một số vấn đề và nhu cầu chính sách quan trọng đối với cộng đồng của bạn là gì (y tế,
việc làm, công bằng môi trường, giáo dục, v.v.)?
Nếu cộng đồng của bạn định tụ tập cho một cuộc họp, sự kiện hoặc biểu tình, thì đó sẽ
về vấn đề gì?

Có những khu vực lân cận mà bạn muốn xáp nhập vào quận của mình không? Các khu
vực lân cận mà bạn không muốn xáp nhập vào quận của mình? Tại sao hoặc tại sao
không?
Lời khuyên: Nếu bạn đang mô tả cộng đồng của mình với Ủy ban của Tiểu bang, bạn có thể muốn nghĩ
về các khu vực lớn hơn như các thành phố trong khu vực của bạn cùng với chính vùng lân cận của bạn.
Ủy ban của Tiểu bang đang vẽ bản đồ cho Hội nghị lập pháp, Thượng viện và Quốc hội, vì vậy các quận
sẽ có khuông viên lớn. Nếu bạn đang mô tả cộng đồng của mình cho những người vẽ đường ranh giới
địa phương, những người đang quyết định các đường ranh giới cho thành phố, quận và khu học chánh,
bạn có thể muốn tập trung vào vùng lân cận của mình và các khu vực nhỏ hơn.

●
●
●
●

Những cộng đồng nào sống ở các khu vực lân cận?
Có những cộng đồng khác tương tự như cộng đồng của bạn không? Điều gì khiến các
bạn có điểm tương đồng?
Có điểm khác biệt nào không? Điều gì làm cho cộng đồng của bạn khác biệt?
Có những vấn đề nào quan trọng đối với cộng đồng của bạn mà cũng quan trọng đối với
các cộng đồng lân cận không? Những cộng đồng nào và họ sống ở đâu?
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Có điều gì khác bạn có thể cho chúng tôi biết về cộng đồng của bạn không?
●
●

Tại sao cộng đồng của bạn lại quan trọng đối với bạn?
Tại sao việc giữ cộng đồng của bạn trong phạm vi một quận là quan trọng?

Giải thích về nơi cộng đồng của bạn sinh sống:
●

●
●

Một số địa điểm có ý nghĩa đối với cộng đồng của bạn là gì? Xác định vị trí của chúng
(trên bản đồ hoặc cung cấp giao lộ của chúng). Mô tả tầm quan trọng của chúng. Xem
xét các trung tâm cộng đồng, trường học, nơi thờ cúng tôn giáo, nơi làm việc chính, các
trung tâm kinh doanh văn hóa cụ thể.
Cộng đồng của bạn thường xuyên tụ tập hoặc tổ chức các hoạt động ở đâu?
Những đường phố, giao lộ, đường cao tốc hoặc những đặc trưng địa lý nào đánh dấu
ranh giới cho nơi cộng đồng của bạn sinh sống?

Ví Dụ Về Lời Chứng Nhận Bằng Văn Bản
Vào năm 2011, mọi người đã lên tiếng chia sẻ thông tin về cộng đồng của họ với Ủy ban. Họ đã
giúp cải thiện bản đồ! Dưới đây là một số ví dụ về lời chứng nhận của họ.

Lời chứng nhận của một cư dân Oakland, nộp vào ngày 21 tháng 5 năm 2011
Chào buổi trưa. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Ủy ban đã cho tôi cơ hội chứng nhận về Cộng
đồng của mình. Tôi là một cư dân của Oakland và đã là một nhà hoạt động cộng đồng cũng như
nhà cung cấp dịch vụ công cộng lâu năm cho East Bay trong hơn 25 năm.
Trước tiên, tôi yêu cầu ủy ban giữ toàn bộ khu phố Tàu của Oakland. Khu phố Tàu Oakland
nằm ở trung tâm thành phố Oakland và tập trung quanh Phố 8 và Webster. Khu vực này rất đa
dạng, với các cư dân người Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam và những người Mỹ gốc Á khác
sinh sống, làm việc và sở hữu các doanh nghiệp ở đó. Ngoài ra còn có một số các tổ chức phi
lợi nhuận trong cộng đồng cung cấp dịch vụ cho Khu phố Tàu ở Oakland.
Điều thứ hai, tôi muốn nhấn mạnh rằng Oakland và các thành phố Alameda và Berkeley xung
quanh rất đa dạng với nhiều cư dân người Mỹ gốc Á, người Latinh và người Mỹ gốc Phi. Trong
các nhóm chủng tộc, nhiều cư dân trong số này không được phục vụ đầy đủ và phải nhờ vào
các dịch vụ xã hội quan trọng do các cơ quan chính phủ và các tổ chức cộng đồng cung cấp.
Bản đồ đính kèm cho thấy mức thu nhập bình quân đầu người trong khu vực này và minh họa
nhu cầu của người dân cho một tiếng nói mạnh mẽ từ cấp tiểu bang và liên bang về các vấn đề
dịch vụ xã hội, việc làm & kinh tế.
Dựa trên những nhu cầu chung này, tôi đề xuất với ủy ban để đảm bảo rằng các quận Alameda,
Berkeley và Oakland được xáp nhập về mặt kinh tế để đảm bảo rằng lượng dân số đa dạng ở
những khu vực này có sự đại diện công bằng và đáp ứng được nguyện vọng của người dân.

Lời khai của Cố Vấn Chương Trình Trang Trại Nhỏ của UC, nộp vào ngày 23 tháng 5 năm
2011
Tôi là Cố Vấn Chương Trình Trang Trại Nhỏ cho Chương Trình Mở Rộng UC ở Quận Fresno.
Là một phần của Chương Trình Trang Trại Nhỏ, nhân viên của tôi và tôi làm việc với những
nông dân Đông Nam Á ở Quận Fresno. Một trong những nhóm chúng tôi làm việc với những
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người nông dân Đông Nam Á là Hợp Tác Xã Người Hmong Mỹ. Chúng tôi cung cấp giáo dục
cho nông dân về tất cả các khía cạnh của canh tác, bao gồm quản lý sâu bệnh và cỏ dại, đa
dạng cây trồng và tuân thủ luật lao động của liên bang và tiểu bang.
Nông Dân Đông Nam Á ở Quận Fresno gồm có người Hmong, Lào, Campuchia, Yao và Việt
Nam. Họ là những người nông dân độc nhất trong số những người nông dân ở Fresno vì ít nhất
hai lý do. Đầu tiên, hầu hết nông dân ở Fresno sở hữu đất đai của họ và sống trên trang trại của
họ. Tuy nhiên, phần lớn nông dân Đông Nam Á cho thuê đất và không sống trên đất trồng. Điều
thứ hai, nông dân Đông Nam Á thường trồng rau cho các chợ phục vụ cho các cộng đồng Đông
Nam Á ở Fresno, chẳng hạn như xả và đậu đũa. Điều này có nghĩa là họ có nhu cầu canh tác và
tiếp thị khác nhau.
Nông dân Đông Nam Á thuê đất trên khắp Quận Fresno. Tuy nhiên, phần lớn các trang trại nằm
ở phía nam Đại lộ Ashlan đến Selma và phía tây Học viện. Mặc dù các trang trại cho thuê nói
chung nằm ngoài Thành phố Fresno, trợ lý của tôi, ước tính rằng khoảng 40% nông dân Đông
Nam Á sống trong một khu phố trong Thành phố Fresno, nơi có một số lượng lớn các gia đình
người Hmong và Lào sinh sống. Các ranh giới chung của khu phố là Shield về phía bắc; Xa lộ
41 về phía tây cho đến Belmont sau đó là phố đầu tiên ở phía nam Belmont; Jensen về phía
nam; và Temperance về phía đông.

