
គណៈកម្មការពលរដ្ឋបែងបែកម្ណឌ ល ខោនធី Los Angeles

County (Citizens Redistricting Commission, CRC)
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រខែៀែការបែងបែកម្ណឌ ល ខោនធី LA 

រខែៀែកនលងម្ក

▪ គណៈមេការមោនធី Los Angeles បានតែងតាំងតែទី

ប្រឹក្សា គណៈក្សេមការតរងតែក្សប្រាំ តែនេណឌ ល

(Boundary Redistricting Committee, BRC) មែើេបី

សិក្សាការផ្លា ស់រដ រូ តែលបានមសន ើែាំម ោះប្រាំ តែន 

▪ គណៈមេការអាែមធវ ើការតក្សតប្រេុននងឹសាំមរែយក្សជា

ផ្លា ែ់ប្រ័ប្ែ នូវប្រាំ តែនេណឌ លតែលបានតរងតែក្ស 

រខែៀែថ្មី ជាមួ្យែាែ់រដ្ឋកាលីហ្វ រ័នីញ៉ា SB 2016

▪ ការរងករមងក ើែនូវ គណៈក្សេមការរលរែឋតរងតែក្ស

េណឌ ល មែើេបីគូររន្ទា ែប់្រាំ តែន ននេណឌ លប្ែតែប្ត 5

សាំរារ់ 10 ឆ្ន ាំោងេុខ 

▪ ឯករាជ្យរីការមានអានភុារេក្សរីគណៈ

▪ ការែាំណាងសេមេែុផលសាំរារ់ភារែាំរុោះររស់មោនធី
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េណឌ លប្ែតែប្ត 5

ថ្មីប្សឡាង

មទើរបានគូរ



តម្ម្លរែស់ខយើង

ភាពទទួលខុសត្តវូ៖ មយើងទទួលខុសប្ែូវ ែាំម ោះវធិី និងរវាងគ្នន មៅវញិមៅេក្ស មែើេបីរាំមរ ើរាស្រសាទ ាំង់ស់ ក្សន ុងេណឌ លមបាោះមឆ្ន ែ

មៅមោនធី Los Angeles 

តម្លល ភាព៖ មយើងបានមរាជាា ែែិា ែាំម ោះភារមរើក្សែាំេក្សន ុងប្គរ់ទែិឋភារទាំង់ស់ ននវធិកីារតរងតែក្សេណឌ ល 

ទិសខៅ៖ មយើងប្រងុប្រយ័ែន មោយមានមែែន្ទមានែិែាសេគួរ និងេនិលាំម់ៀង មេើយនឹងប្ទាំប្ទមោយសក្សេម ែាំម ោះការប្រលុ

ប្រតសអានុភារក្សន ុងការស្ថា រន្ទប្រាំ តែនេណឌ លប្ែតែប្តក្សន ុងលក្សខណៈតែលមសម ើភារ 

សុែរតិភាព៖ មយើងមស្ថម ោះប្ែង់ មទៀងប្ែង់មានសីលធេ៌មានមគ្នលសីលធេ៌ មោយមគ្នររនិងមានវជិាា រីវៈ 

ការែញ្ច ូល និងយុតដ ិធម្៌៖ មយើងតសវងរក្ស មែើេបីរមងក ើែនិងមធវ ើឲ្យែាំមរ ើនន័យរិែប្បាក្សែននក្សេមសិទធ ិ និងលុររាំបាែឧ់រសគគតែល

អាែមាន មោយមានមគ្នលរាំណង មោយមែែន្ទនិងប្រសិទធិភារក្សន ុងការផសរវផាយែល់ស្ថធារណៈការែូលប្រឡូក្សនិង

េែិែរទូលាំទូលាយ 
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ខតើខហ្តុអ្វ ីការបែងបែកម្ណឌ លជាសារៈសោំន់
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▪ មៅថ្នន ក្ស់េូលោឋ ន ការតរងតែក្សេណឌ ល មទៀងទែ់មរល

និង ការគូរប្រាំ តែនស្ថថ្មី គឺជាស្ថរៈសាំោន់ែាំម ោះ៖

▪ ែាំនួនប្រជារនក្សន ុងេណឌ ល មានែុលយភារមឡើងវញិ

▪ មធវ ើឲ្យប្បាក្សែ ថ្នគណៈមេការ ឆុ្ោះរញ្ច ាំងភារែាំរុោះររស់

មោនធី មោយយុែា ិធេ៌

▪ មរៀរែាំេណឌ ល តែលមានែាំនួនប្រជារន មសម ើៗគ្នន

មោយសេមេែុផល

▪ មបាោះមឆ្ន ែសាំរារ់មេការ តេែិែាររស់ ន់ក្ស

▪ មធវ ើឲ្យ ន់ក្ស អាែមបាោះមឆ្ន ែសាំរារ់មេការ តេែិែាររស់

ន់ក្ស



ខតើខហ្តុអ្វ ីការបែងបែក

ម្ណឌ លជាសារៈសំោន់

▪ គណៈមេការ គួរតែែរមឆា ើយែាំម ោះែាំណង់ និង

មសែក្សា ីប្ែវូការ ររស់ ន់ក្សប្សកុ្ស៖

▪ ប្ក្សឹែយប្ក្សេស្ថធារណៈ មែើេបីមធវ ើឲ្យរីវែិលអ ប្រមសើរ

មឡើង

▪ បានផាល់មសវា និងធនធាន មៅក្សន ុងសេគេ

ន៍ររស់ ន់ក្ស

▪ សុខភារស្ថធារណៈ និងេរឈេណឌ លសុខ

ភារស្ថធារណៈ

▪ សងគេក្សិែចស្ថធារណៈ

▪ ែប្េតែ

▪ មសវាទីប្ក្សងុ ែាំម ោះែាំរន់េិនទន់បាន

រញ្ច លូ និងកិ្សែចសនាប្ក្សងុ

▪ ...មសវាស្ថធារណៈមផសងៗជាមប្ែើនមទៀែ
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ការជ្ំខរឿនម្នុសសសហ្រដ្ឋ ប៉ា ន់សាម នែំនួនត្ែជា

ជ្ន

ម្ថ្ៃទី 1 បខកកកដា 2019 (V2019)

10,039,107
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ខោនធីកន ុងសហ្រដ្ឋ ម្លនត្ែជាជ្នខត្ែើន

ែំផុត៖ ម្នុសស 10 លាននាក់ ខដាយម្លន

25% ម្នត្ែជាជ្នរែស់រដ្ឋកាលីហ្វ រ័នញី៉ា ។

ខោនធីមួ្យកន ុងសហ្រដ្ឋ ម្លនែំរុុះជាតិ

សាសន៍ជាទីែំផុត

88 ត្កងុ និង 100+ តំែន់ម្ិនទាន់បន

ែញ្ច ូល

ត្កងុ Los Angeles គឺជាត្កងុទី 2 បដ្ល

ម្លនត្ែជាជ្នខត្ែើនែំផុត ខដាយម្លនអ្នក

ត្សកុ 4លាននាក់។

ខោនធី LA នឹងែនដម្លនម្ណឌ លត្តួតត្រា 5។

(ការផ្លា ស់រដ រូ វ់ ើេួយនឹងែប្េូវការមបាោះមឆ្ន ែ

យល់ប្រេ) 

េណឌ លប្ែតែប្ត

មៅរែច ុរបនន មនោះ



ខតើគូរែនាា ត់ខៅឯណា?
រែឋធេមនុញ្ញ សេរែឋ , 52 U.S.C. § 10301, ប្ក្សេមបាោះមឆ្ន ែកាលីេវ ័រនីញ៉ា § 21534

▪ សាា ែនាែំនួនត្ែជាជ្ន ខដាយខសម ើភាពសម្ខហ្តុផល

▪ ខរៀងរាល់ 10 ឆ្ន ំ ែនាា ត់ម្ណឌ ល ត្តវូបតបនគូរសាថ្មី ខដ្ើម្បីខធវ ីឲ្យម្ណឌ លនិមួ្យៗម្លនទំហ្ំខសម ើគ្នន

ម្ដងខទៀត។

▪ ខោងរាម្ទិននន័យការជំ្ខរឿនម្នុសសសហ្រដ្ឋ ឆ្ន ំ 2020 
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រែូរាងសហ្គម្ន៍

រែស់អ្នកចាែ់ខផដើម្

ខៅទីខនុះ >



ឧទាហ្រណ៍ ពីរខែៀែ

ការបែងបែកម្ណឌ ល

អាែដ្កសិទធ ិខបុះ

ខឆ្ន ត រែស់អ្នកភាគ

តិែ។

អ្នកភាគតិែម្លនបត

¼កន ុងម្ណឌ លទាងំអ្ស់ 4។
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ឲ្យភាពែំរុុះជាតិសាសន៍ និងជាតិពនធ ោ៉ា ងសម្គួរ



ឧទាហ្រណ៍ ពីរខែៀែការ

បែងបែកម្ណឌ លអាែ

អ្នុញ្ញា តឲ្យសហ្គម្ន៍

ខត្ជ្ើសខរសីខែកខជ្ន

រាម្ែិតដរែស់ខគ។
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អ្នកភាគតិែម្លនបត

¾ ម្នម្ណឌ លខនុះ។



ខតើគូរែនាា ត់ខៅឯណា?

▪ តភាា ែ់បផនកទាងំអ្ស់ ម្នម្ណឌ ល (ភូមិ្សាស្រសដ

ជាែ់ៗគ្នន )

▪ ម្ិនកនលងត្ែជាជ្នបដ្លខៅបកបរ កន ុងការគូរ

ម្ណឌ ល (តូែខល ឹម្)

▪ រកាែូរណភាពភូមិ្សាស្រសដ រែស់ត្កងុ, ភូមិ្

ឋាន, និងផលត្ែខោជ្ន៍ម្នសហ្គម្ន៍
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ផលប្រមោរន៍ននសេគេន៍ គឺប្រជារនរស់មៅជារ់ៗគ្នន តែលមានផលប្រមោរន៍ ោងសងគេទូមៅនិងមសែឋក្សិែច

រេួគ្នន តែលគួរតែមៅក្សន ុងេណឌ លតែេួយ សាំរារ់មគ្នលរាំណង ននប្រសិទធិភារររស់វា និងការែាំណាងមោយមសម ើភារ 

ផលប្រមោរន៍ននសេគេន៍ រេួមានទាំន្ទក់្សទាំនង ជាេួយគណៈរក្សយនមោបាយ ន់ក្សក្សាំរុងកានែ់ាំ តណង ឬមរក្សខរន

គណៈរក្សយនមោបាយ 

ម្ិនជាែ់ៗគ្នន ជាែ់ៗគ្នន

តូែខល ឹម្ មូ្លកល ំ រប៉ា ត់រប៉ា យ



ខតើគូរែនាា ត់ខៅឯណា?

ខជ្ៀសវាងការខពញែិតដនិនាន ការ –កបនលងបដ្ល

អ្នកគូរ ជាសារៈសំោន់
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50 សង្កក ត់

60% ខលឿង

40%ម្ែតង

5 ម្ណឌ ល

5ខលឿង

0ម្ែតង

5 ម្ណឌ ល

3 ម្ែតង

2ខលឿង

នរែង



អ្នកអាែខធវីអ្វ ី

ខលុះ

▪ ែុុះខ ម្ ុះ និងែូលរមួ្កន ុងការបែងបែកម្ណឌ ល ខៅ៖

https://redistricting.lacounty.gov

▪ ជ្ំរុញទឹកែិតដការែូលរមួ្

▪ ខធវ ីការជាមួ្យផលត្ែខោជ្ន៍ម្នសហ្គម្ន៍ តែលជាភូេិស្ថស្រសា

មានេនុសសរស់មៅមប្ែើន

▪ សហ្ការជាេួយ ន់ក្សប្សកុ្ស និង់ងគការមផសងៗ មែើេបីរញ្ជ នូ

តផនទីការតរងតែក្សេណឌ ល តែលបានមសន ើមៅ CRC សាំរារ់ការ

រិចារណា

▪ មោនធី LA ផាល់សុសតវ៉ែរ គូរតផនទី ឥែគិែនថ្ា សាំរារ់

ស្ថធារណរនមប្រើ មៅរែូវមដា មនោះ 

https://redistricting.lacounty.gov/


សន ងការរែស់ខយើង

13

់នុប្រធាន Daniel Mayeda

់នុប្រធាន Carolyn Williams

សនងការ Jean Franklin

សនងការ David Holtzman

សនងការ Mary Kenney

សនងការ Mark Mendoza

សនងការ Apolonio Morales

សនងការ Nelson Obregon

សនងការ Priscilla Orpinela-Segura

សនងការ Hailes Soto

សនងការ Saira Soto

សនងការ Brian Stecher

សនងការ John Vento

សនងការ Doreena Wong
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ែុោះម ម្ ោះមៅ៖ https://redistricting.lacounty.gov

ែូលរេួ់ងគ ប្ររុាំ CRC និងសវន្ទការស្ថធារណៈតេររូភារជាក់្សតសាង៖

https://us02web.zoom.us/j/82726060927

ស្ថា រ់ មោយមៅមលខ៖

(669) 900-9128, រញ្ច លូ៖ 827 2606 0927#

មេើល់ងគ ប្ររុាំ CRC និងសវន្ទការស្ថធារណៈតេ YouTube៖

https://www.youtube.com/LACountyRedistricting/

រញ្ជ នូមោរល់លាយល័ក្សខណ៍់ក្សសរតេរយៈ៖

https://publiccomment.redistricting.lacounty.gov/

តេនប្រសណីយ៍៖ Los Angeles County CRC, P.O. Box 56447, Sherman Oaks, CA 91413

https://redistricting.lacounty.gov/
https://us02web.zoom.us/j/82726060927
https://www.youtube.com/LACountyRedistricting/
https://publiccomment.redistricting.lacounty.gov/


ែុគគលិក LA County CRC

ន្ទយក្សប្រែិរែា ិ

Gayla Kraetsch Hartsough, ទសសនវទូិរណឌ ែិ

(818) 907-0397
ghartsough@crc.lacounty.gov

រុគគលិក្ស CRC

Thai V. Le (មរក្សខរនរណឌ ែិ, USC)

GIS, ប្ក្សឹែយប្ក្សេស្ថធារណៈ, និងគ្នាំប្ទរមែចក្សមទស

Carlos De Alba

ោងទីផារ, រ័ែ៌មាន, និង ន់ក្សប្រឹក្សាការផសរវផាយ

ស្ថម ក្សា ីែារ់ឯក្សរារយ

Holly O. Whatley, Esq., កូ្សនេ ុន

Pamela Graham, Esq., ស្ថម ក្សា ីមរើងចាស់

Colantuono, Highsmith & Whatley, PC 

790 E. Colorado Blvd., Suite 850

Pasadena, CA 91101-2109

(213) 542-5700 ទូរស័រា

(213) 542-5710 ទូរស្ថរ

hwhatley@chwlaw.us
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