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Uỷ Ban Tái Phân Chia Khu Vực Bầu Cử Seattle mời người dân 
tham gia vào các diễn đàn công cộng 

 
SEATTLE  (29 tháng 4, 2022) - Uỷ Ban Tái Phân Chia Khu Vực Bầu Cử Seattle hiện đang kiểm tra cách vẽ lại 
ranh giới của bảy khu vực bầu cử Hội Đồng Thành Phố của Seattle và mời các thành viên cộng đồng tìm hiểu 
về quy trình và cung cấp phản hồi tại các diễn đàn công cộng sắp tới. Các diễn đàn cá nhân được lên kế 
hoạch cho mỗi khu vực bầu cử Hội Đồng Thành Phố. Tại các cuộc họp này, Ủy Viên Tái Phân Chia Khu Vực 
Bầu Cử Seattle sẽ hướng dẫn các thành viên cộng đồng về quy trình tái phân chia khu vực và trình bày các 
bản đồ tương tác về chi tiết các thay đổi ranh giới dự thảo và ảnh hưởng của chúng đến các khu vực bầu cử 
cụ thể. Các cuộc họp sẽ kết hợp cả hình thức trực tuyến và trực tiếp và các thành viên cộng đồng sẽ có cơ 
hội đặt câu hỏi và cung cấp phản hồi trực tiếp cho Ủy Ban.  
 
Eliseo Juarez, Chủ Tịch Uỷ Ban Tái Phân Chia Khu Vực Bầu Cử Seattle cho biết: “Các ủy viên cần ý kiến đóng 
góp và hướng dẫn của quý vị về những cân nhắc nào là quan trọng nhất đối với cộng đồng trong các khu vực 
bầu cử Hội Đồng Thành Phố của quý vị." “Liệu ranh giới nên bám sát đồi núi và đường thủy hay càng gọn 
gàng càng tốt? Ranh giới mới có nên tìm cách bảo tồn các khu vực cộng đồng lịch sử trong các khu vực đơn 
lẻ không? Chúng tôi cần sự tham gia của quý vị để quyết định cách chúng tôi tạo ra một bản đồ cuối cùng 
đại diện cho mọi khu dân cư và cộng đồng một cách công bằng trong thập kỷ tới." 
 
Uỷ Ban Tái Phân Chia Khu Vực Bầu Cử Seattle là một cơ quan độc lập, không đảng phái gồm năm cư dân 
Seattle được bổ nhiệm chịu trách nhiệm vẽ lại các ranh giới khu vực bầu cử mới để phản ánh sự gia tăng dân 
số của thành phố. Ủy ban tuân theo các tiêu chí bắt buộc của Hiến Chương Thành Phố bằng cách sử dụng 
chuyên môn của hệ thống thông tin địa lý (GIS) và dữ liệu Thống Kê Dân Số năm 2020 mới nhất để vẽ các 
ranh giới mới và tạo ra các khu vực bầu cử có dân số xấp xỉ bằng nhau. Trong phạm vi thực tế, Ủy Ban cũng 
phải xem xét các yếu tố bổ sung, chẳng hạn như tuân theo ranh giới khu vực hiện có, công nhận các tuyến 
đường thủy và ranh giới địa lý, cũng như thừa nhận các cộng đồng và khu phố của Seattle.  
 
Dựa theo Cuộc Điều Tra Dân Số Năm 2020, dân số của Seattle là 737,015 người, tăng 21,1% kể từ năm 2010. 
Quá trình tái phân chia khu vực bầu cử sẽ đảm bảo rằng, vào chu kỳ bầu cử năm 2023, mỗi khu vực bầu cử 
Hội Đồng Thành Phố Seattle sẽ bao gồm khoảng 105.288 người. Để đạt được con số này, Ủy Ban sẽ vẽ lại 
đường ranh giới của tất cả các khu vực bằng cách mở rộng các khu vực 1, 2,5 và 6 và thu nhỏ lại ranh giới 
các khu vực 3, 4 và 7.   
 
Tham Dự Diễn Đàn Công Cộng 
Đăng ký trước tại https://seattle.surveymonkey.com/r/VXM2PGW.  
 

• Diễn Đàn Công Cộng Khu Vực 1: Ngày 15 tháng 5 năm 2022 từ 1:00 chiều - 3:00 chiều 
Địa Điểm Họp Trực Tiếp: High Point Library, High Point Meeting Room: 3411 SW Raymond St, 
Seattle, WA 98126  
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Liên kết để họp trực tuyến: https://us06web.zoom.us/j/81346766847  
 

• Diễn Đàn Công Cộng Khu Vực 2: Ngày 19 tháng 5 năm 2022 từ 5:30 chiều - 7:30 chiều 
Địa Điểm Họp Trực Tiếp: El Centro de la Raza Centilia Cultural Center: 1660 S Roberto Maestas 
Festival St, Seattle, WA 98144 
Liên kết để họp trực tuyến: https://us06web.zoom.us/j/81813406544  

 
• Diễn Đàn Công Cộng Khu Vực 3: Ngày 2 tháng 6 năm 2022 từ 5:30 chiều - 7:30 chiều 

Địa Điểm Họp Trực Tiếp: Garfield Community Center, 2323 E Cherry St, Seattle, WA 98122 
Liên kết để họp trực tuyến: https://us06web.zoom.us/j/82983603669  

 
• Diễn Đàn Công Cộng Khu Vực 4: Ngày 9 tháng 6 năm 2022 từ 5:30 chiều - 7:30 chiều 

Địa Điểm Họp Trực Tiếp: Wallingford Community Senior Center within The Good Shepherd Center,  
4649 Sunnyside Avenue North. suite 140 
Liên kết để họp trực tuyến: https://us06web.zoom.us/j/82217028349  

 
• Diễn Đàn Công Cộng Khu Vực 5: Ngày 16 tháng 6 năm 2022 từ 5:30 chiều - 7:30 chiều 

Địa Điểm Họp Trực Tiếp: Lake City Branch - Seattle Public Library Meeting Room, 
12501 28th Ave NE, Seattle, WA 98125 
Liên kết để họp trực tuyến: https://us06web.zoom.us/j/85403374640  

 
• Diễn Đàn Công Cộng Khu Vực 6: Ngày 14 tháng 7 năm 2022 từ 5:30 chiều - 7:30 chiều 

Địa Điểm Họp Trực Tiếp: Ballard Branch - The Seattle Public Library, 
5614 22nd Ave NW, Seattle, WA 98107 
Liên kết để họp trực tuyến: https://us06web.zoom.us/j/82177793287  

 
• Diễn Đàn Công Cộng Khu Vực 7: Ngày 21 tháng 7 năm 2022 từ 5:30 chiều - 7:30 chiều 

Địa Điểm Họp Trực Tiếp: Bertha Knight Landes (BKL) Room - First Floor of City Hall,  
600 4th Avenue, Seattle WA, 98104 
Liên kết để họp trực tuyến: https://us06web.zoom.us/j/86215361885  

 
 
Nếu quý vị không thể tham dự diễn đàn công cộng, quý vị cũng có thể tham gia vào quá trình này bằng cách 
xem bản đồ sơ khảo và gửi bình luận công khai tại https://www.seattle.gov/redistricting/how-to-participate.   
 
Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin hoặc yêu cầu dịch vụ thông dịch cho bất kỳ diễn đàn công cộng nào, 
vui lòng liên hệ với Elsa Batres-Boni theo địa chỉ Elsa.Batres-Boni@seattle.gov hoặc (206) 256-6198. 
 
Để biết thêm thông tin về Uỷ Ban Tái Phân Chia Khu Vực Bầu Cử Seattle, hãy truy cập 
http://www.seattle.gov/redistricting.  
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