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Ủy Ban Tái Phân Chia Khu Vực Bầu Cử Seattle thông qua  
bản đồ cuối cùng của Hội Đồng Thành Phố  

 
SEATTLE (Ngày 9 Tháng 11 Năm 2022) - Sau hơn một năm làm việc, Uỷ Ban Tái Phân Chia Khu Vực Bầu 
Cử Seattle đã bỏ phiếu để thông qua Kế Hoạch Cuối Cùng của Hội Đồng Thành Phố. Kế hoạch tuân theo 
các quy định của bang Washington và Hiến Chương Thành Phố Seattle, đồng thời xem xét nhiều tháng 
tham gia của cộng đồng và làm việc với các chuyên gia Hệ Thống Thông Tin Địa Lý và các công cụ lập bản 
đồ. 

Công chúng có thể xem bản đồ tại: https://www.seattle.gov/redistricting/how-to-participate.  
 
Trong cuộc họp của Ủy Ban Tái Phân Chia Khu Vực Bầu Cử Seattle ngày 8 tháng 11, các Ủy Viên đã bỏ 
phiếu về nghị quyết chấp thuận bản đồ cuối cùng đã được thông qua làm dự thảo sửa đổi cuối cùng của 
Ủy Ban vào ngày 31 tháng 10. Bản đồ này đáp ứng yêu cầu rằng dân số của khu vực lớn nhất phải vượt 
quá dân số của khu vực nhỏ nhất không quá 1% và tất cả các tiêu chí ranh giới khác được quy định trong 
Hiến Chương Thành Phố. Bản Đồ Hội Đồng Quận Seattle mới bao gồm những thay đổi đối với tất cả bảy 
khu vực bầu cử của Hội Đồng Thành Phố với ranh giới của Khu Vực 1, 2, 5 và 6 được mở rộng để tăng 
dân số của họ và ranh giới của Khu Vực 3, 4 và 7 được thu hẹp lại để giảm dân số của họ. 
 
Xem Bản Đồ Hội Đồng Quận Thành Phố MỚI: 

• Liên kết tới PDF   
• Liên kết đến bản đồ tương tác   
• Liên kết đến Ứng Dụng Tái Phân Chia Khu Vực của Dave  

  
 
Để biết thêm thông tin về Ủy Ban Tái Phân Chia Khu Vực Bầu Cử Seattle, hãy truy cập 
seattle.gov/redistricting. 
 

# # # 
 
Ủy 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 có nhiệm vụ vẽ lại các ranh giới khu vực mới của Hội Đồng Thành Phố Seattle 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 mới nhất năm 2020 để vẽ các ranh giới mới và tạo ra các khu vực có dân số xấp xỉ bằng nhau, nhỏ 
gọn và liền kề và không bị gò bó, và sẽ không xem xét nơi cư trú của bất kỳ người nào. Xem câu đầu tiên 
và câu cuối cùng của Điều IV Phần 2 Tiểu khu D (3): Hiến Chương Thành Phố Seattle | Điều Luật Thành 
phố | Seattle, WA | Thư Viện Municode. 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.  
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