Quý vị muốn tìm hiểu
kỹ hơn? Kiểm tra bản đồ

Các cộng đồng mạnh hơn
khi họ có thể bỏ phiếu cùng nhau

câu chuyện của chúng tôi
về các khu vực trong Hội
đồng King County (King
County Council) hiện tại

Ủy ban Phân vùng King County (King County Districting Committee) năm 2021 được giao nhiệm
vụ vẽ lại ranh giới các khu vực của Hội đồng King County dựa trên dữ liệu Điều tra dân số mới nhất.
Một trong những yếu tố mà ủy ban xem xét là sự quan tâm của cộng đồng. Ủy ban muốn nghe
ý kiến về cộng đồng của quý vị và những điều gì làm cho cộng đồng trở nên đặc biệt.

Ủy ban cần ý kiến đóng góp của quý vị để hiểu cộng đồng của quý vị rõ hơn
về vị trí bắt đầu và vị trí kết thúc. Có ba cách quý vị có thể thực hiện điều này:
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3

Tham gia cùng chúng tôi tại một buổi lắng nghe
ý kiến cộng đồng

Ủy ban đang tổ chức một loạt các buổi lắng nghe ý kiến cộng đồng vào tháng 7 và tháng 8
cũng như các cuộc họp của tòa thị chính vào mùa thu. Xem lịch trình và rsvp tại
kingcounty.gov/districting.
Những điều gì làm

Tham gia cuộc khảo sát của chúng tôi

Truy cập trang web của chúng tôi để thực hiện cuộc khảo
sát và cung cấp ý kiến đóng góp cho ủy bạn (có sẵn ở nhiều
ngôn ngữ).

Gửi email đến chúng tôi

Gửi email nhận xét, câu hỏi, thắc mắc hoặc yêu cầu thông
dịch của quý vị tới districting@kingcounty.gov.

Gặp gỡ các Thành viên Ủy ban Phân vùng King County năm 2021:
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cho cộng đồng của
quý vị trở nên đặc biệt
so với các cộng đồng
xung quanh?
Có công viên, chợ hoặc
các khu vực khác với vai
trò là trung tâm hoặc nơi
tụ họp cho cộng đồng
của quý vị không?

Nếu quý vị dự định
vẽ cộng đồng của
mình trên bản đồ,
cộng đồng đó sẽ
trông như thế nào?

King County là gì?
King County cung cấp các dịch vụ “khu vực” cho toàn quận, bao gồm y tế công cộng, bầu cử, Metro,
nước thải, chất thải rắn, hệ thống tư pháp hình sự khu vực và các công viên của Quận. Đối với các khu
vực chưa hợp nhất, Quận đóng vai trò là chính quyền địa phương và cung cấp các dịch vụ như thực thi
pháp luật, cầu đường, cấp phép và phát triển, cũng như các dịch vụ khác của chính quyền địa phương.
Hội đồng King County là nhánh lập pháp của quận giám sát chính quyền lớn thứ hai trong tiểu bang.
Hội đồng bao gồm chín thành viên được bầu từ chín khu vực khác nhau trong toàn quận.
Ủy ban Phân vùng King County là gì?
Ủy ban Phân vùng King County là một ủy ban độc lập, không theo đảng phái, bao gồm bốn thành viên
do Hội đồng King County chỉ định và một thành viên thứ năm được lựa chọn bởi ủy ban, cũng chính
là người giữ vai trò là chủ tịch. Trách nhiệm duy nhất của Ủy ban là 10 năm một lần sẽ vẽ lại các khu
vực trong Hội đồng Quận dựa trên dữ liệu về Điều tra dân số hai năm một lần mới nhất để cân bằng
lại dân số của các khu vực sao cho gần bằng nhau về dân số.
Tại sao lại cần cung cấp thông tin đầu vào về các vấn đề của khu vực?
Trong phạm vi có thể, các khu vực nên được phân định rõ ràng để gìn giữ các cộng đồng hiện có có liên
quan và cùng mối quan tâm. Các cộng đồng thường mạnh mẽ hơn khi họ có thể bỏ phiếu cùng nhau
và không bị phân chia giữa nhiều khu vực. Ủy ban muốn biết về nơi quý vị sống và liệu có những nhóm
người nào trong cộng đồng của quý vị có chung sở thích hoặc mối quan tâm cần được công nhận trong
ranh giới khu vực mới của Hội đồng King County hay không. Cho ủy ban biết điều gì làm cho cộng đồng
của quý vị trở nên đặc biệt, vị trí bắt đầu và vị trí kết thúc.
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