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Ủy Ban Tái Phân Chia Khu Vực Bầu Cử Seattle (Seattle 
Redistricting Commission) tìm kiếm ý kiến đóng góp từ cộng 

đồng về bản đồ dự thảo của Các Khu Vực Hội Đồng Thành Phố 
mới 

 
SEATTLE (Ngày 3 Tháng 8, 2022) -Ủy Ban Tái Phân Chia Khu Vực Bầu Cử Seattle hiện đang trong quá trình vẽ 
lại ranh giới của 7 Khu Vực Hội Đồng Thành Phố của Seattle. Trong 5 tháng qua, Ủy Ban đã tổ chức hoặc 
tham gia hơn 50 buổi cung cấp thông tin cho cộng đồng, một cuộc khảo sát cộng đồng và 7 diễn đàn công 
khai để thu thập phản hồi từ công chúng về quá trình tái phân chia khu vực và tác động tiềm tàng của nó đối 
với các khu vực trong địa phương. Quá trình này đã dẫn đến việc Ủy Ban thông qua một bản đồ dự thảo về 
ranh giới của Khu Vực Hội Đồng Thành Phố mới. Các thành viên cộng đồng được mời gửi bình luận công khai 
về bản đồ dự thảo và ranh giới khu vực được đề xuất mới. 
 
“Lần đầu tiên trong lịch sử của Seattle, chúng tôi tham gia vào việc vẽ lại các ranh giới của 7 khu vực của Hội 
Đồng Thành Phố,” Greg Nickels, Chủ Tịch Ủy Ban Tái Phân Chia Khu Vực Bầu Cử Seattle cho biết. “Các ủy 
viên và tôi đang hết sức quan tâm để lắng nghe ý kiến từ công chúng khi chúng tôi đang làm công việc của 
mình. Việc thông qua bản đồ dự thảo là một bước tiến lớn trong quá trình đó.” 
 
Bản đồ dự thảo của Ủy Ban đã được tạo ra tại một cuộc họp công khai của Ủy Ban Tái Phân Chia Khu Vực 
Bầu Cử Seattle vào ngày 2 tháng 8 và được hướng dẫn bởi các ý kiến đóng góp từ công chúng trong 5 tháng 
qua. Bản đồ tuân theo Hiến Chương Thành Phố và các tiêu chí bắt buộc của tiểu bang bằng cách sử dụng 
chuyên môn của hệ thống thông tin địa lý (geographic information system, GIS) và dữ liệu điều tra dân số 
năm 2020 để vẽ ranh giới mới và thiết lập các khu vực nhỏ gọn, liền kề và có dân số xấp xỉ bằng nhau. Bản 
đồ cũng tính đến các yếu tố bổ sung như, trong phạm vi thực tế, tuân theo ranh giới khu vực hiện tại, nhận 
biết đường thủy và ranh giới địa lý, và trong phạm vi có thể, bảo tồn các cộng đồng và vùng lân cận hiện tại 
của Seattle.  

Bình Luận Công Khai 
Một cuộc thảo luận về bản đồ dự thảo cuối cùng sẽ bắt đầu ngay bây giờ và cả bình luận công khai và sự 
tham gia từ cộng đồng đều được yêu cầu bởi Ủy Ban Tái Phân Chia Khu Vực Bầu Cử Seattle. Các thành viên 
cộng đồng có thể xem lại bản đồ dự thảo cuối cùng và đưa ra phản hồi tại 
https://www.seattle.gov/redistricting/how-to-participate.  
 
Thời gian lấy ý kiến đóng góp từ cộng đồng được chỉ định là từ ngày 3 tháng 8 năm 2022 cho đến ngày Ủy 
Ban đệ trình kế hoạch cuối cùng của khu vực, hiện đang được lên kế hoạch là vào ngày 8 tháng 11 năm 2022 
và sẽ không muộn hơn ngày 15 tháng 11 năm 2022. 
 

mailto:sam.read@seattle.gov
https://www.seattle.gov/redistricting
https://www.seattle.gov/documents/Departments/Redistricting/Redistricting-Commissioners_Draft-Map-Plan.pdf
https://www.seattle.gov/redistricting/how-to-participate


Nếu quý vị muốn có bản sao thực của bản đồ dự thảo, vui lòng liên hệ với Logan Drummond tại 
Logan.Drummond@seattle.gov. Quý vị cũng có thể tìm thấy một bản sao tại quầy dịch vụ khách hàng ở Tòa 
Thị Chính Seattle (Seattle City Hall), nằm ở 600 Fourth Avenue. 
 
Bình luận công khai có thể được thực hiện: 

• Trực tiếp tại một trong 3 Diễn Đàn Công Khai 
o Diễn Đàn Công Khai #1: Thứ Ba, ngày 9 tháng 8, 12h trưa - 1h30 chiều  

Địa Điểm Thực Tế: Tòa Thị Chính Seattle (Seattle City Hall), 600 Fourth Avenue, Boards & 
Commissions Phòng L280 
 Liên Kết Trực Tuyến: https://us06web.zoom.us/j/84697105761  

o Diễn Đàn Công Khai #2: Tháng 9 - ngày và giờ chưa được xác định 
o Diễn Đàn Công Khai #3: Tháng 10 - ngày và giờ chưa được xác định 

• Trực tiếp tại bất kỳ cuộc họp nào đã được lên lịch thường xuyên của Ủy Ban Tái Phân Chia Khu Vực 
Bầu Cử Seattle. Kiểm tra trang web của Ủy Ban Tái Phân Chia Khu Vực Bầu Cử Seattle để biết ngày 
và giờ.  

• Bằng văn bản, sử dụng mẫu đơn gửi bình luận công khai của Ủy Ban Tái Phân Chia Khu Vực Bầu Cử 
Seattle.  

 
 
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.  
 

# # # 
 

mailto:Logan.Drummond@seattle.gov
https://us06web.zoom.us/j/84697105761
https://www.seattle.gov/redistricting/how-to-participate
https://seattle.surveymonkey.com/r/3K8NQ8V
mailto:Elsa.Batres-Boni@seattle.gov
http://www.seattle.gov/redistricting

