
 

 
 

ዜና መለቀቅ 
የሚዲያ ግንኙነት ፡ ሳም ሪድ፣ 206.727.8808፣ sam.read@seattle.gov 
 
የሲያትል መልሶ ማከፋፈያ ኮሚሽን በህዝባዊ መድረኮች ላይ ተሳትፎን ይጋብዛል 

 
ሲያትል (ሚያዚያ 29፣ 2022) - የሲያትል መልሶ ማከፋፈያ ኮሚሽን በአሁኑ ጊዜ የሲያትል ሰባት የከተማ ምክር ቤት ዲስትሪክቶችን ድንበሮች 
እንዴት እንደገና ማስመር እንደሚቻል እየመረመረ ነው እና የማህበረሰቡ አባላት ስለ ሂደቱ እንዲያውቁ እና በሚቀጥሉት የህዝብ መድረኮች 
አስተያየት እንዲሰጡ እየጋበዘ ነው። ለእያንዳንዱ የከተማው ምክር ቤት ወረዳ የግለሰብ መድረኮች ተዘጋጅተዋል። በእነዚህ ስብሰባዎች፣ 
የሲያትል መልሶ ማከፋፈያ ኮሚሽነሮች የማህበረሰቡ አባላት ስለ ድጋሚ ክፍፍል ሂደት ያስተምራሉ እና የድንበር ለውጦችን ረቂቅ እና በተወሰኑ 
ወረዳዎች ላይ ተጽእኖ የሚያሳድሩ መስተጋብራዊ ካርታዎችን ያቀርባሉ። ስብሰባዎች ድቅል ይሆናሉ (በኦንላይን እና በአካል ይገኛሉ) እና 
የህዝብ አባላት ጥያቄዎችን ለመጠየቅ እና ለኮሚሽኑ በቀጥታ አስተያየት ለመስጠት እድሉ ይኖራቸዋል።  
 
የሲያትል መልሶ ማከፋፈያ ኮሚሽን ሊቀመንበር የሆኑት ኤሊሴዮ ጁሬዝ “ኮሚሽነሮቹ በከተማዎ ምክር ቤት ወረዳዎች ውስጥ ለማህበረሰብዎ 
በጣም አስፈላጊ በሆኑት ጉዳዮች ላይ የእርስዎን አስተያየት እና መመሪያ ይፈልጋሉ” ብለዋል። “ኮረብቶችን እና የውሃ መንገዶችን በጣም 
በቅርብ መከተል አለበት ወይንስ በተቻለ መጠን የታመቀ መሆን አለበት? በነጠላ ወረዳዎች ውስጥ ታሪካዊ የማህበረሰብ አካባቢዎችን 
ለመጠበቅ መፈለግ አለበት? ለሚቀጥሉት አስርት አመታት እያንዳንዱን ሰፈር እና ማህበረሰብን የሚወክል የመጨረሻ ካርታ እንዴት 
እንደምንፈጥር ለማሳወቅ የእርስዎን ተሳትፎ እንፈልጋለን። 
 
የሲያትል መልሶ ማከፋፈያ ኮሚሽን የከተማውን የህዝብ እድገት ለማንፀባረቅ አዲሱን የካውንስል ወረዳ ድንበሮችን እንደገና ለማስመር ሃላፊነት 
ያለው አምስት የተሾሙ የሲያትል ነዋሪዎች ያለው ገለልተኛ፣ ከፓርቲ ወገን ያልሆነ አካል ነው። አዲስ ድንበሮችን ለማስመር እና በግምት 
በህዝብ ብዛት እኩል የሆኑ ወረዳዎችን ለመፍጠር ኮሚሽኑ የጂኦግራፊያዊ መረጃ ስርዓት (ጂአይኤስ) እውቀትን እና የቅርብ ጊዜውን የ2020 
የህዝብ ቆጠራ መረጃን በመጠቀም የከተማ ቻርተር አስገዳጅ መስፈርቶችን ይከተላል። ተግባራዊ እስከሆነ ድረስ፣ ኮሚሽኑ ተጨማሪ ነገሮችን 
ግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርበታል፣ ለምሳሌ ያሉትን የወረዳ ወሰኖች መከተል፣ የውሃ መስመሮችን እና ጂኦግራፊያዊ ድንበሮችን እውቅና 
መስጠት፣ እና የሲያትል ማህበረሰቦችን እና ሰፈሮችን እውቅና መስጠት።  
 
በ2020 የሕዝብ ቆጠራ መሠረት የሲያትል ሕዝብ ቁጥር 737,015 ነው፣ ይህም ከ2010 ጀምሮ የ21.1% እድገት ነው። እንደገና የመከፋፈል 
ሂደቱ በ2023 የምርጫ ዑደት እያንዳንዱ የሲያትል ካውንስል ወረዳ በግምት 105,288 ሰዎችን እንደሚያጠቃልል ያረጋግጣል። ይህንን ቁጥር 
ለማግኘት ኮሚሽኑ የሁሉንም ወረዳዎች የድንበር መስመሮች እንደገና ይቀርፃል፤ ወረዳ 1, 2, 5, እና 6ን በማስፋት እና ወረዳ 3, 4, እና 7ን 
በማጥበብ።   
 
ህዝባዊ መድረክ ላይ ይገኙ 
በቅድሚያ በ https://seattle.surveymonkey.com/r/VXM2PGW ይመዝገቡ።  
 

• የዲስትሪክት 1 ህዝባዊ መድረክ፡ ግንቦት 15፣ 2022 ከቀኑ 1፡00-3፡00 ፒኤም 
አካላዊ ቦታ፡ High Point Library, High Point Meeting Room: 3411 SW Raymond St, 
Seattle, WA 98126  
ምናባዊ አገናኝ https://us06web.zoom.us/j/81346766847  

 
• የወረዳ 2 ህዝባዊ መድረክ፡ ግንቦት 19፣ 2022 ከቀኑ 5፡30-7፡30 ፒኤም 

አካላዊ ቦታ፡ El Centro de la Raza Centilia Cultural Center: 1660 S Roberto Maestas Festival St, Seattle, 
WA 98144 
ምናባዊ አገናኝ፡ https://us06web.zoom.us/j/81813406544  

 
• የወረዳ 3 ህዝባዊ መድረክ፡ ሰኔ 2፣ 2022 ከቀኑ 5፡30-7፡30 ፒኤም 

አካላዊ ቦታ፡ Garfield Community Center, 2323 E Cherry St, Seattle, WA 98122 
ምናባዊ አገናኝ፡ https://us06web.zoom.us/j/82983603669  
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• የወረዳ 4 ህዝባዊ መድረክ፡ ሰኔ 9፣ 2022 ከቀኑ 5፡30 ፒኤም-7፡30 ፒኤም 
አካላዊ ቦታ፡ Wallingford Community Senior Center within The Good Shepherd Center,  
4649 Sunnyside Avenue North. suite 140 
ምናባዊ አገናኝ፡ https://us06web.zoom.us/j/82217028349  

 
• የወረዳ 5 ህዝባዊ መድረክ፡ ሰኔ 16፣ 2022 ከቀኑ 5፡30 ፒኤም-7፡30 ፒኤም 

አካላዊ ቦታ፡ Lake City Branch - Seattle Public Library Meeting Room, 
12501 28th Ave NE, Seattle, WA 98125 
ምናባዊ አገናኝ፡ https://us06web.zoom.us/j/85403374640  

 
• የወረዳ 6 ህዝባዊ መድረክ፡ ሀምሌ 14፣ 2022 ከቀኑ 5፡30 ፒኤም-7፡30 ፒኤም 

አካላዊ ቦታ፡ Ballard Branch - The Seattle Public Library, 
5614 22nd Ave NW, Seattle, WA 98107 
ምናባዊ አገናኝ፡ https://us06web.zoom.us/j/82177793287  

 
• የወረዳ 7 ህዝባዊ መድረክ፡ ሀምሌ 21፣ 2022 ከቀኑ 5፡30 ፒኤም-7፡30 ፒኤም 

አካላዊ ቦታ፡ Bertha Knight Landes (BKL) Room - First Floor of City Hall,  
600 4th Avenue, Seattle WA, 98104 
ምናባዊ አገናኝ፡ https://us06web.zoom.us/j/86215361885  

 
 
በህዝባዊ መድረክ ላይ መገኘት ካልቻላችሁ ረቂቅ ካርታዎችን በመመልከት እና በ https://www.seattle.gov/redistricting/how-to-
partipate ላይ የህዝብ አስተያየት በማቅረብ በሂደቱ መሳተፍ ትችላላችሁ።   
 
ለበለጠ መረጃ ወይም ለማንኛዉም የህዝብ መድረኮች የትርጉም አገልግሎትን ለመጠየቅ፣ እባኮትን Elsa Batres-Boni በ Elsa.Batres-
Boni@seattle.gov ወይም (206) 256-6198 ያግኙ። 
 
ስለ የሲያትል መልሶ ማከፋፈያ ኮሚሽን ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት http://www.seattle.gov/redistricting ን ይጎብኙ።  
 

# # # 
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