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Ang Seattle Redistricting Commission ay nagpatibay  
ng huling mapa ng Distrito ng Konseho ng Lungsod  

 
SEATTLE (Nobyembre 9, 2022) – Pagkatapos ng mahigit isang taon na trabaho, ang Seattle Redistricting 
Commission ay bumoto upang mapagtibay ang Panghuling Plano ng mga Distrito ng Konseho ng 
Lungsod. Ang plano ay sumusunod sa mga regulasyon ng Washington State at Seattle City Charter at 
isinasaalang-alang ang mga buwan ng pampublikong pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa mga 
eksperto sa Geographic Information System at mga tool sa pagmamapa. 

Maaaring tingnan ng mga miyembro ng publiko ang mapa sa: 
https://www.seattle.gov/redistricting/how-to-participate.  
 
Sa pagpupulong ng Seattle Redistricting Commission noong Nobyembre 8, bumoto ang mga Komisyoner 
sa isang resolusyon upang aprubahan ang panghuli na mapa na pinagtibay bilang pinal na binagong draft 
ng Komisyon noong Oktubre 31. Ang mapa na ito ay nakakatugon sa pangangailangan na ang 
populasyon ng pinakamalaking distrito ay lalampas sa populasyon ng pinakamaliit na distrito ng hindi 
hihigit sa 1% at lahat ng iba pang pamantayan sa hangganan na nakasaad sa Charter ng Lungsod. Ang 
bagong Seattle District Council Map ay kinakasamahan ng mga pagbabago sa lahat ng pitong distritong 
elektoral ng Konseho ng Lungsod na pinalawak ang mga hangganan ng Distrito 1, 2, 5, at 6 upang 
madagdagan ang kanilang mga populasyon at ang mga hangganan ng Distrito 3, 4, at 7 na kinokontrata 
upang mabawasan ang kanilang mga populasyon. 
 
Tingnan ang BAGONG Mapa ng Konseho ng Distrito ng Lungsod: 

• Link sa PDF   
• Link sa interactive na mapa   
• Link sa Dave's Redistricting App  

  
 
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Seattle Redistricting Commission, bisitahin ang seattle. 
gov/redistricting. 
 

# # # 
 
Ang Seattle Redistricting Commission ay isang malayang, walang kapartido na limang katao na itinalaga 
ng mga residente ng Seattle na responsable para sa muling pagguhit ng mga bagong hangganan ng 
distrito ng Konseho ng Lungsod ng Seattle upang ipakita ang paglaki ng populasyon ng lungsod. 
Sinusunod ng Komisyon ang pamantayang ipinag-uutos sa Charter ng Lungsod gamit ang 
kadalubhasaan ng Geographic Information System (GIS) at ang pinakabagong 2020 Census data upang 
gumuhit ng mga bagong hangganan at makabuo ng mga distrito na humigit-kumulang pantay sa 
populasyon, siksik at magkadikit at hindi gerrymander, at hindi dapat isaalang-alang ang tirahan ng 
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alinmang tao. Tingnan ang unang pangungusap at huling pangungusap ng Art. IV Sec. 2 Subdivision D 
(3): Ang Charter ng Lungsod ng Seattle | Municipal Code | Seattle, WA | Municode Library. Dapat ding 
isaalang-alang ng Komisyon ang mga karagdagang salik, tulad ng pagsunod sa mga umiiral na 
hangganan ng distrito, pagkilala sa mga daluyan ng tubig at mga hangganan ng heograpiya, at 
pagkilala sa mga komunidad at kapitbahayan ng Seattle.  
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