
 

 
 

ዜናዊ መግለጺ 
ርክብ መራኸቢ ሓፋሽ:Sam Read, 206.727.8808, sam.read@seattle.gov 
 
ኮሚሽን ዳግመ ውደባ ሲያትል (Seattle Redistricting Commission) ኣብ'ዚ 
ሓድሽ ንድፊ ካርታ ቤት ምኽሪ ክተማ ዲስትሪክትታት ዝምልከት ርኢቶ ካብ ህዝቢ 

ክረክብ ትጽቢት ይገብር። 
 
ሲያትል (ነሓሰ 3, 2022) –  ኮሚሽን ዳግመ ውደባ ሲያትል ኣብ'ዚ ሐዚ እዋን ናይ እተን ኣብ ከተማ ሲያትል ዝርከባ ሸውዓተ ዲስትርክትታት 
ቤት ምኽሪ ከተማ ወሰናት መሊሱ ኣብ ምስማር ይርከብ። ኣብ'ተን ዝሓለፋ ሓሙሽተ ኣዋርሕ፣ እቲ ኮሚሽን ካብ'ቲ ህዝቢ ብዛዕባ እቲ ወሰን 
ዲስትሪክት መሊስካ ምስማርን ኣብ'ተን ናይ ኣካባቢ ድማ ዝህልዎ ጽልዋን ዝምልከት ርኢቶ ንምእካብ ክብል፣ ኣብ ልዕሊ 50 ዝኾና ናይ 
ማሕበረሰብ ኣኼባታት ሓበሬታ ምክፋል፣ ናይ ማሕበረሰብ ዳህሳሳዊ መጽናዕቲን ሸውዓተ ህዝባዊ ፎረማት ኣካይዱ ወይ ተሳቲፉ እዩ። እዚ 
መስርሕ እዚ ድማ እቲ ኮሚሽን ናይ'ተን ሓደሽቲ ወሰናት ዲስትሪክት ቤት ምኽሪ እታ ከተማ ዝገልጽ ናይ ንድፊ ካርታ ከዳልው ኣኽኢልዎ እዩ። 
ኣባላት እቲ ህዝቢ ኣብ'ቲ ዝቐረበ ሓድሽ ንድፊ ካርታን ናይ'ተን ዲስትሪክትታት ወሰናትንን ኣመልኪቱ ዘለዎም ህዝባዊ ርኢቶ ከቕርቡ ይኽእሉ 
እዮም። 
 
"ኣብ ናይ ከተማ ሲያትል ታሪኽ ንፈለማ ግዜ፣ ናይ'ተን ሸውዓተ ዲስትሪክትታት ቤት ምኽሪ ከተማ ወሰናት መሊስካ ኣብ ምስማር ስራሕቲ ኣብ 
ምንጣፍ ንርከብ፣" ክብል ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ዳግመ ውደባ ሲያትል ዝኾነ Greg Nickels ገሊጹ እዩ። "መሳርሕተይ ኮሚሽነራትን ኣነን 
ስራሕትና ኣብ እነሳልጠሉ እዋን ናይ ህዝቢ ርኢቶ ንምስማዕ ዓብዪ ጠመተ ሂብና ኣብ ምስራሕ ንርከብ።" "ናይ ንድፊ ካርታ ምድላው ድማ 
ኣብ'ቲ መስርሕ እቲ ዓብዪ ንቕድሚት ዝወስድ ምዕባለ እዩ።" 
 
ናይ'ቶም ኮሚሽነራት ንድፊ ካርታ ነሓሰ 2, ኣብ ዝተኻየደ ኣብ ናይ ኮሚሽን ዳግመ ውደባ ሲያትል ክፉት ዝኾነ ህዝባዊ ኣኼባ ዝተዳለወ 
እንትኸውን፣ ነቲ ኣብ'ተን ዝሓለፋ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ካብ ህዝቢ ዝተውሃበ ርኢቶታት ኣብ ግምት ብምእታው ድማ እዩ ተዳልዩ። እቲ ካርታ 
ናይ'ታ ከተማ ቻርተር፣ በቲ ግዝኣት ዝወጹ መዐቀኒታት ተመርኩዙ ዝተዳለወ እንትኾን፣ ሓደሽቲ ወሰናት ንምስማርን፣ስጡማትን፣ ስሙራትን 
ዝኾና እሞ ድማ ብበዝሒ ህዝቢ ተምሳሰልቲ ዝኾና ዲስትሪክትታት ንምፍጣር ናይ ስርዓት ሓበሬታ ጂኦግራፊ (GIS) ክኢላታትን ነቲ ኣብ 
2020 ዝተኻየደ ህዝባዊ ቆጸራ ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ እዩ። ካብ'ዚ ብተወሳኺ እቲ ካርታ ተወሰኽቲ መለለዪ ጉዳያት እውን ኣብ ግምት ኣእትዩ 
እዩ፣ እተን ዘለዋ ናይ ዲስትሪክት ወሰናት፣ ናይ ወሓዝቲ ሩባታት መስመራትን ጂኦግራፊያዊ ወሰናትን፣ ክሳብ ብዝተኽኣለ መጠን ድማ እቲ ሐዚ 
ዘሎ ናይ ሲያትል ማሕበረሰብን ከባቢታትን ንዘይምልዋጥ ተሰሪሑ እዩ።  

ህዝባዊ ርኢቶ 
ሐዚ ድማ ኣብ'ቲ ናይ መወዳእታ ንድፊ ካርታ ዝግበር ምይይጥ ክጅምር ብምዃኑ ኮሚሽን ዳግመ ውደባ ሲያትል ህዝባዊ ርኢቶታት ክወሃቡን 
ተሳትፎታት ክግበሩን ይሓትት ኣሎ። ኣባላት ህዝቢ ኣብ https://www.seattle.gov/redistricting/how-to-participate 
ብምእታው ነቲ ናይ መወዳእታ ንድፊ ካርታ ክግምግሙን ዘለዎም ርኢቶ ክህቡን ይኽእሉ እዮም።  
 
እቲ ዝተመደበ ናይ ህዝባዊ ርኢቶ መውሃቢ ናይ ግዜ ሰሌዳ ካብ ነሓሰ 3, 2022 ክሳብ እቲ ኮሚሽን ነቲ ናይ መወዳእታ ናይ ዲስትሪክት ትልሚ 
ዝስንደሉ ዕለት፣ ኣብ'ዚ እዋን'ዚ መደብ ተገይሩ ዘሎ ሕዳር 8፡ 2022፣ ክፉት ኮይኑ ክጸንሕ፣ ኮይኑ ግን ካብ ሕዳር 15,2022 ክሓልፍ 
የብሉን። 
 
እንተደኣ-- ናይ'ቲ ንድፊ ካርታ ዝተሓትመ ክትረክብ ድልየት ኣለካ ኮይኑ፣ ብኽብረትካ ን Logan Drummond ብ 
Logan.Drummond@seattle.gov ርኸብ። ካብ'ዚ ብተወሳኺ ኣብ'ቲ ኣብ 600 Fourth Avenue ዝርከብ Seattle City Hall 
(ኣዳራሽ ከተማ ሲያትል) ናይ ዓማዊል ግልጋሎት መውሃቢ ዴስክ ብምኻድ ቅዳሕ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። 
 
ህዝባዊ ርኢቶ በዞም ዝስዕቡ መገዲታት ክወሃብ ይኽእል እዩ፡ 

• ካብ'ተን ሰለሰተ ህዝባዊ ፎረማት ኣብ ሓዲአን ብኣካል ብምርካብ 

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
mailto:Logan.Drummond@seattle.gov


o ህዝባዊ ፎረም ቁጽሪ 1፡ ሰሉስ፣ ነሓሰ 9, ካብ 12:00 ፍርቂ መዓልቲ (p.m.) - 1:30 p.m. (ድሕሪ ቐትሪ)  
ዝርከበሉ ቦታ፡ Seattle City Hall, 600 Fourth Avenue, Boards & Commissions Room L280 
ቨርቹዋል መላግቦ (Virtual Link): https://us06web.zoom.us/j/84697105761  

o ህዝባዊ ፎረም ቁጽሪ 2፡ መስከረም - ዕለትን ሰዓትን ኣብ ቀጻሊ ክውሰን እዩ 
o ህዝባዊ ፎረም ቁጽሪ 3፡ ጥቅምቲ - ዕለትን ሰዓትን ኣብ ቀጻሊ ክውሰን እዩ 

• ኣብ ዝኾነ ስሩዕ ምድላው ምይይጥ ኮሚሽን ዳግመ ምደባ ሲያትል ብኣካል ምርካብ። ዕለታትን ሰዓትን ንምፍላጥ ነቲ ናይ ኮሚሽን 
ዳግመ ምደባ ሲያትል መርበብ ሓበሬታ ተወከስ።  

• ብጽሑፍ ድማ ነቲ ናይ ኮሚሽን ዳግመ ውደባ ሲያትል ናይ ህዝባዊ ርኢቶ ኣታዊ መግበሪ ቅጥዒ ብምጥቃም።  
 
 
እንተደኣ ዝያዳ ሓበሬታ ደሊኻ ወይ ካብ'ተን ዝተገልጻ ህዝባዊ ፎረማት ኣብ ሓዲአን ናይ ትርጉም ኣገልግሎታት ክቐርቡልካ ክትሓትት ድልየት 
ኣለካ ኮይኑ፣ ብኽብረትካ ን Elsa Batres-Boni ብ Elsa.Batres-Boni@seattle.gov ወይ (206) 256-6198 ተጠቒምካ ርኸብ። 
 
ብዛዕባ ኮሚሽን ዳግመ ውደባ ሲያትል ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ፣ ን http://www.seattle.gov/redistricting ርአ።  
 

# # # 
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