Tờ Thông Tin về Tái Lập Quận
Lần đầu tiên trong lịch sử Hạt Los Angeles!
Một Ủy Ban Tái Lập Quận của Công Dân Hạt
Los Angeles (Los Angeles County Citizens
Redistricting Commission, CRC Hạt LA) độc
lập sẽ vẽ lại các quận giám sát cho 10 năm tới.
Thông Tin Quý Vị Cần Biết
Quy Trình Tái Lập Quận Sẽ Khác Thế Nào Với Các Phương
Pháp Thực Hành Trong Quá Khứ
Trong quá khứ, Ban Giám Sát có tiếng nói cuối cùng trước khi áp
dụng ranh giới tái lập quận cuối cùng. Hiện nay CRC Hạt LA được
thiết kế để hoạt động độc lập, không bị ảnh hưởng bởi Ban Giám
Sát và phản ánh sự đa dạng của Hạt.
Tổng Quan về Tái Lập Quận
Công việc của chúng tôi gồm có áp dụng các quận giám sát có số
dân gần bằng nhau – khoảng 2 triệu người mỗi quận – dựa trên dữ
liệu Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ. Những cân nhắc khác là sự công
bằng về chủng tộc và sắc tộc; không chia tách các thành phố, khu
phố, và cộng đồng quan tâm; và có các quận dày đặc.
Tại Sao Việc Tái Lập Quận Lại Quan Trọng
Ở cấp địa phương, việc tái lập quận định kỳ có thể giúp:
▪ Đảm bảo ý kiến của dân số và các cộng đồng đa dạng của Hạt có
cơ hội được lắng nghe
▪ Cho phép các cử tri bầu ra các đại diện họ chọn và không vẽ các
quận giám sát theo cách làm giảm cơ hội công bằng
▪ Đảm bảo các Giám Sát Viên đáp ứng các ưu tiên và nhu cầu của
cư dân thông qua:
▪ Các chính sách công để cải thiện đời sống
▪ Các dịch vụ và tài nguyên công cộng (ví dụ như các
trung tâm chăm sóc sức khỏe và y tế công cộng, dịch vụ
xã hội, công viên, dịch vụ cảnh sát trưởng, dịch vụ đô
thị cho các khu vực chưa thành lập đơn vị hành chính và
các thành phố có hợp đồng... và nhiều dịch vụ khác)

Chúng tôi muốn có một quy trình
minh bạch và dung hòa. Đảm bảo
tiếng nói của quý vị được lắng nghe
bằng cách:
▪ Tham dự các cuộc họp thường
xuyên của chúng tôi

▪ Chia sẻ suy nghĩ của quý vị tại các
Diễn Đàn Công Khai và các Buổi
Điều Trần Công Khai của chúng tôi
▪ Gửi ý kiến bằng văn bản
▪ Chuẩn bị và gửi bản đồ để xem xét
▪ Thông tin cho người khác biết về
quy trình tái lập quận

Hãy đăng ký! Tham gia:
https://redistricting.lacounty.gov/
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Quận Giám Sát mới vẽ

Chúng Tôi Là Ai
Đồng Chủ Tịch Daniel Mayeda
Đồng Chủ Tịch Carolyn Williams
Ủy Viên Jean Franklin
Ủy Viên David Holtzman
Ủy Viên Mary Kenney
Ủy Viên Mark Mendoza
Ủy Viên Apolonio Morales
Ủy Viên Nelson Obregon
Ủy Viên Priscilla Orpinela-Segura
Ủy Viên Hailes Soto
Ủy Viên Saira Soto
Ủy Viên Brian Stecher
Ủy Viên John Vento
Ủy Viên Doreena Wong

