
Los Angeles County Citizens Redistricting (CRC) Commission 

(Komisyon ng mga Mamamayan sa Muling Pagdidistrito sa County ng Los Angeles)
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Pamamaraan ng Muling Pagdidistrito ng LA County

Dating Pamamaraan

▪ Hinirang ng Lupon ng mga Superbisor ng County 
ng Los Angeles ang isang tagapayo lamang na 
Boundary Redistricting Committee (BRC, Komite 
sa Muling Pagdidistrito ng Hangganan) upang 
pag-aralan ang mga iminumungkahing 
pagbabago sa mga hangganan.

▪ Maaaring gumawa ng mga rebisyon ang Lupon ng 
mga Superbisor bago pagtibayin ang mga pinal 
na hangganan sa muling pagdidistrito. 

Panibagong Pamamaraan sa California SB 2016

▪ Pagbuo ng Citizens Redistricting Commission upang
gumuhit ng mga linya ng hangganan sa 5 
pampangasiwaang distrito para sa susunod na 10 
taon

▪ Malaya sa impluwensya ng Lupon

▪ Makatuwirang kumakatawan sa dibersidad ng 
County
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5 bagong iginuhit na
Pampangasiwaang Distrito



Ang Aming mga Pagpapahalaga

Pananagutan: Mananagot kami sa proseso at sa bawat isa upang paglingkuran ang lahat ng 
nasasakupan sa County ng Los Angeles.

Kalinawan: Nakatuon kami sa pagiging bukas sa lahat ng aspeto ng proseso ng muling
pagdidistrito.

Walang Kinikilingan: Kami ay maingat, may layunin, patas mag-isip, at walang kinikilingan at 
aktibong tututulan ang labis-labis na impluwensya sa pagtatatag ng mga hangganan ng 
pampangasiwaang distrito sa paraang may ekidad.

Integridad: Kami ay tapat, makatotohanan, etikal, may prinsipyo, magalang, at propesyonal.

Ingklusyon at Ekidad: Naghahangad kaming lumikha at itaguyod ang tunay na kahulugan ng 
pagiging bahagi at alisin ang mga posibleng hadlang sa pamamagitan ng pagiging may layunin, 
may intensyon, at mabisa sa komprehensibong pakikipag-ugnayan sa publiko, pakikibahagi, at 
pagbibigay ng saloobin.
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Bakit Mahalaga ang Muling Pagdidistrito
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▪ Sa antas na panlokal, mahalaga ang pana-panahong
muling pagdidistrito at muling pagguhit ng mga
hangganan:

▪ Muling balansehin ang mga populasyon ng 
distrito

▪ Tiyaking sumasalamin sa patas na paraan ang 
Lupon ng mga Superbisor sa populasyong may 
dibersidad ng County

▪ Idisenyo ang mga distrito na magkakapantay sa
makatwirang paraan sa populasyon

▪ Bumoto ng pipiliin mong superbisor

▪ Pahihintulutan kang bumoto ng pipiliin mong
superbisor



Bakit Mahalaga ang 

Muling Pagdidistrito

▪ Ang mga Superbisor ay dapat tumutugon sa
mga ninanais at pangangailangan ng mga
residente:

▪ Mga pampublikong patakaran upang
mapabuti ang buhay

▪ Mga serbisyong ipinagkakaloob at mga
mapagkukunan sa iyong komunidad

▪ Mga sentro ng pampublikong
kalusugan at pampublikong
medikal na sentro

▪ Mga pampublikong serbisyong
panlipunan

▪ Syerip

▪ Mga serbisyong munisipal sa mga
hindi isinasamang lugar at mga
nakakontratang lungsod

▪ ...at marami pang ibang mga
pampublikong serbisyo
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Tinantiyang Populasyon ng Kawanihan ng 
Senso ng Estados Unidos,
Hulyo 1, 2019, (V2019)

10,039,107
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Pinakamataong county sa Estados
Unidos: 10 milyong mamamayan na
25% ng populasyon ng California. 

Isa sa mga county ng Estados Unidos na
may dibersidad ang etnisidad

88 lungsod at 100+ hindi isinasamang
lugar

Ang Lungsod ng Los Angeles ay ang ika-2 
sa pinakamataong lungsod na may 4 na
milyong residente. 

Ang LA County ay patuloy na
magkakaroon ng 5 pampangasiwaang
distrito. (Anumang pagbabago ay 
mangangailangan ng pag-apruba ng 
botante.)

Mga Kasalukuyang

Pampangasiwaang Distrito



Saan iguguhit ang mga hangganan?
Saligang Batas ng Estados Unidos, 52 U.S.C. § 10301,  Kodigo ng Eleksyon ng California § 21534

▪ Magtatag ng pantay-pantay na populasyon sa makatwirang paraan
▪ Kada 10 taon, ang mga hangganan ng distrito ay kailangang muling iguhit upang muling gawing

pantay ang bawat distrito.
▪ Batay sa datos sa 2020 Senso ng Estados Unidos 
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Bigyang-hugis ang 
iyong

Kinabukasan
MAGSIMULA RITO>



Halimbawa ng kung 
paano aalisin ng 
muling pagdidistrito
ang mga karapatan
sa pagboto ng 
minorya.

Ang mga minorya ay bumubuo lamang sa
¼ sa lahat ng 4 na distrito.
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Bigyan ng patas na pagkakataon ang mga panlahi at etnikong grupo



Halimbawa ng kung 
paano
mapapahintulutan ng 
muling pagdidistrito
ang mga komunidad
na iboto ang mga
kandidatong pipiliin
nila.
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Ang mga minorya ay bumubuo lamang sa
¾ ng distritong ito.



Saan iguguhit ang mga hangganan?

▪ Pag-ugnay-ugnayin ang lahat ng bahagi ng 
distrito (pagkakaratig ng lugar)

▪ Huwag lampasan ang mga kalapit na
populasyon sa pagguhit ng mga distrito
(pagiging siksik)

▪ Panatilihin ang pangheograpiyang
integridad ng mga pinagtutuunang lungsod, 
kapitbahayan, at komunidad
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Ang pinagtutuunang komunidad ay isang karatig na populasyon na may magkakatulad na interes na
panlipunan at pangkabuhayan na dapat nasa iisang distrito para sa mga layunin ng mabisa at patas
na representasyon nito. Kabilang sa mga pinagtutuunang interes ang mga kaugnayan sa mga
pulitikal na partido, kasalukuyang nanunungkulan, o pulitikal na kandidato.

HINDI MAGKARATIG MAGKARATIG

SIKSIK
KAKAIBA 

ANG HUGIS KALAT



Saan iguguhit ang mga hangganan?

▪ Iwasan ang paboritismong naaayon sa 
partido – mahalaga ang kung saan mo 
iginuguhit ang mga hangganan
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50 PRESINTO
60% DILAW
40% BERDE

5 DISTRICTS
5 DILAW
0 BERDE

NANALO ANG 
DILAW

5 DISTRICTS
3 BERDE
2 DILAW

NANALO ANG 
BERDE



Ano ang 

maaaari

mong gawin

▪ Mag-sign Up at Makibahagi sa Muling Pagdidistrito: 
https://redistricting.lacounty.gov

▪ Hikayatin ang pakikibahagi

▪ Makipagtulungan sa mga pinagtutuunang
komunidad na may pangheograpiyang konsentrasyon

▪ Makipagtulungan sa mga residente at ibang mga
organisasyon upang magsumite ng mga
iminumungkahing mapa ng muling pagdidistrito para 
sa kondiderasyon ng CRC

▪ Ang LA County ay nagbibigay ng libreng software 
para sa pagmamapa para gamitin ng publiko
ngayong panahon ng tag-init.

https://redistricting.lacounty.gov/


Ang Aming mga Komisyoner
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Kasamang Tagapagulo Daniel Mayeda

Kasamang Tagapagulo Carolyn Williams

Komisyoner Jean Franklin

Komisyoner David Holtzman

Komisyoner Mary Kenney

Komisyoner Mark Mendoza

Komisyoner Apolonio Morales

Komisyoner Nelson Obregon

Komisyoner Priscilla Orpinela-Segura

Komisyoner Hailes Soto

Komisyoner Saira Soto

Komisyoner Brian Stecher

Komisyoner John Vento

Komisyoner Doreena Wong
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Mag-sign up: https://redistricting.lacounty.gov

Dumalo sa mga pagpupulong at pampublikong pagdinig ng CRC sa virtual na paraan:

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

Makinig sa pamamagitan ng pagtawag sa:

(669) 900-9128, pindutin ang: 827 2606 0927#

Tingnan ang mga pagpupulong at pampublikong pagdinig ng CRC sa YouTube:

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

Isumite ang mga nakasulat na komento sa pamamagitan ng: 

https://publiccomment.redistricting.lacounty.gov/
Sa pamamagitan ng koreo: 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/


Mga Tauhan ng LA County CRC

Ehekutibong Direktor

Gayla Kraetsch Hartsough, Ph.D.
(818) 907-0397
ghartsough@crc.lacounty.gov

Mga Tauhan ng CRC

Thai V. Le (Doctoral Candidate, USC)
GIS, Pampublikong Patakaran, at Teknikal na Suporta

Carlos De Alba
Marketing, Media, at Tagasangguning Nakikipag-
ugnayan

Independiyenteng Abogado

Holly O. Whatley, Esq., Shareholder
Pamela Graham, Esq., Nakatataas na 
Abogado

Colantuono, Highsmith & Whatley, PC 
790 E. Colorado Blvd., Suite 850
Pasadena, CA 91101-2109
(213) 542-5700 telepono
(213) 542-5710 fax
hwhatley@chwlaw.us
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