
የዜና ሥርጭት 
የሚዲያ ግንኙነት: ሱዚ ፍልፕሰን (Susie Philipsen)፣ 206.774.6433፣ susie.philipsen@seattle.gov 
 

የሲያትል የወረዳዎች መልሶ ማከፋፈያ ኮሚሽን የመጨረሻውን  
የከተማ ምክር ቤት የወረዳ ካርታ ተቀብሏል  

 
ሲያትል(ኅዳር 9 ቀን 2022) – ከአንድ ዓመት በላይ ሥራ በኋላ፣ የሲያትል የወረዳ መልሶ ማከፋፈያ ኮሚሽን የመጨረሻውን የከተማ 
ምክር ቤት የወረዳ እቅድ ለመቀበል ድምጽ ሰጥቷል። እቅዱ የዋሽንግተን ስቴት እና የሲያትል ከተማ የስምምነት መመሪያ ደንቦችን 
ይከተላል እና የወራት የህዝብ ተሳትፎን ከቁጥር ያስገባል እና ከስነ መልክአ ምድራዊ መረጃ ስርዓት ባለሙያዎች እና የካርታ ስራ መሣሪዎች 
ጋር ይሰራል። 

የህዝብ አባላት ካርታውን በሚከተለው ላይ ማየት ይችላሉ: https://www.seattle.gov/redistricting/how-to-participate።  
 
በኅዳር 8 በሲያትል የወረዳ መልሶ ማከፋፈያ ኮሚሽን ስብሰባ ወቅት፣ ኮሚሽነሮች በጥቅምት 31 የኮሚሽኑ የመጨረሻ የተሻሻለው ረቂቅ 
ሆኖ ተቀባይነት ያገኘውን የመጨረሻውን ካርታ ለማጽደቅ በተሰጠው አንድ የውሳኔ ሀሳብ ላይ ድምጽ ሰጥተዋል። ይህ ካርታ ከሁሉ ይልቅ 
የትልቁ ወረዳ ህዝብ ከሁሉ ይልቅ ትንሿ ወረዳ ህዝብ ቁጥር ከ 1% በላይ እንዳይበልጥ እና በከተማው የስምምነት መመሪያ ውስጥ 
የተገለጹትን ሁሉንም የድንበር መመዘኛዎች መብለጥ አለበት የሚለውን መስፈርት ያሟላል። አዲሱ የሲያትል የወረዳው ምክር ቤት ካርታ 
በሁሉም ሰባት የከተማ ምክር ቤት የምርጫ ወረዳዎች፣ የወረዳ 1፣ 2፣ 5 እና 6 ድንበሮች ተዘርግተው ህዝባቸውን ከመጨመር ጋር እና 
የወረዳ 3፣ 4 እና 7 ድንበሮች ተኮማትረው ህዝባቸውን ከመቀነስ ጋር የተዋዋሉ ለውጦችን ያካትታል። 
 
አዲሱን የከተማ የወረዳ ምክር ቤት ካርታውን ይመልከቱ: 

• ወደ PDF (ተንቀሳቃሽ ሰነድ ቅርጸት) አገናኝ   
• ወደ መስተጋብራዊ ካርታ አገናኝ   
• ወደ የዴቭ መልሶ (Dave’s) የወረዳ ማከፋፈያ መተግበሪያ አገናኝ  

  
 
ስለ ሲያትል የወረዳ መልሶ ማከፋፈያ ኮሚሽን የበለጠ መረጃ ለማግኘት፣ seattle.gov/redistrictingን ይጎብኙ። 
 

# # # 
 
የሲያትል የወረዳ መልሶ ማከፋፈያ ኮሚሽን የከተማውን የህዝብ ቁጥር እድገት ለማንፀባረቅ አዲሱን የሲያትል ከተማ ምክር ቤት የወረዳ 
ድንበሮችን እንደገና ከልሶ የመሳል ሃላፊነት ያለው አምስት የተሾሙ የሲያትል ነዋሪዎች ያለው ከማንኛውም ፓርቲ ወገን ያልሆነ፣ አንድ ነፃ 
አካል ነው። ኮሚሽኑ የስነ መልክአ ምድራዊ መረጃ ስርዓትን (GIS) የባለሙያ እውቀትን እና ከሁሉ ይልቅ የቅርብ ጊዜውን የ2020 የህዝብ 
ቆጠራ ውሂብን በመጠቀም አዳዲስ ድንበሮችን ለመሳል እና በሕዝብ ብዛት በግምት እኩል የሆኑ፣ የታመቁ እና ተያያዥነት ያላቸው እና ያለ 
አግባብ በምርጫ አንዲያሸንፉ ለመርዳት ያልሆኑ ወረዳዎችን ለማምረት እና የማንንም ሰው መኖሪያ ግምት ውስጥ ማስገባት የሌለበትን 
የከተማዋ የስምምነት መመሪያ አስገዳጅ መስፈርቶችን ይከተላል። የአንቀጽIV ክፍል 2 ንዑስ ክፍል D(3)የመጀመሪያውን ዓረፍተ ነገር እና 
የመጨረሻውን ዓረፍተ ነገር ይመልከቱ። : የሲያትል ከተማ የስምምነት መመሪያ | የማዘጋጃ ቤት ሕግ | ሲያትል፣ ዋሽንግተን | የሙኒኮድ 
ቤተ-መጽሐፍት (Municode Library)። እንዲሁም ኮሚሽኑ እንደ አሁን ያለውን ነባር የወረዳ ድንበሮችን መከተል፣ የውሃ መስመሮችን 
እና የስነ መልክአ ምድራዊ ድንበሮችን መገንዘብ እና የሲያትል ማህበረሰቦችን እና ተጐራባቾችን እውቅና መስጠትን የመሳሰሉ ተጨማሪ 
ሁኔታዎችን ደግሞ ከግምት ውስጥ ማስገባት አለበት።  
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