अझ विस्तृत जानकारी चाहनुहुन्छ?
हालको King County को
परिषदका जिल्लाहरूका बारेमा जान्नका
लागि हाम्रो स्टोरीको नक्सा हेर्नुहोस्

एकसाथ मतदान दिन पाउँ दा
समुदायहरू बलिया हुन्छन्
2021 को King County डिस्ट्क्रि टिङ समितिलाई नवीनतम जनगणनाको डाटाको आधारमा King County को परिषदरिड्र गर्ने काम
दिइएको छ। समितिले विचार-विमर्श गर्ने एउटा कारक भनेको रुचिका समुदायहरू हुन्। समितिले तपाईंको समुदाय र यसका विशेषताबारे सुन्न चाहन्छ।

तपाईंको समुदायको सुरुवात र अन्त्य बुझ्नको लागि समितिलाई तपाईंको निवेश आवश्यक पर्छ। तपाईंले यो कार्य तीन
तरिकाले गर्न सक्नु हुन्छ:

1
2
3

हामीसँ ग समुदायको सुन्ने सत्रमा सहभागी हुनुहोस्

समितिले जुलाई र अगस्टमा समुदायको सुन्ने सत्रहरूका शृं खलाहरू र वसन्त ऋतुमा टाउनहलका बैठकहरू आयोजन गर्दै छ।
kingcounty.gov/districting मा समयतालिका हेर्नुहोस् र प्रतिक्रिया दिनुहोस्।

हाम्रो सर्वेक्षण लिनुहोस्

हाम्रो सर्वेक्षण लिन र समितिलाई आफ्नो निवेश दिन (धेरै भाषामा निवेश दिन सकिन्छ)
हाम्रो वेबसाइट मा जानुहोस्।

तपाईंको समुदायलाई वरिपरिका
समुदायहरूबाट के -कस्ता कु राले
अद्वितीय बनाउँ छ?

हामीलाई इमेल पठाउनुहोस्

तपाईंका टिप्पणी, प्रश्न, चिन्ता वा अनुवाद गर्ने अनुरोधहरू
districting@kingcounty.gov मा इमेल गरी पठाउनुहोस्।

तपाईंको समुदायमाि सम्मेलन वा
एकत्र हुने पार्क , बजार वा अन्य
क्षेत्रहरू छन्?

2021 King County का डिस्ट्रिक्टिङ समितिका सदस्यहरूसँ ग भेटन् हु ोस्:

Chair Ann
Schindler

Sophia
Danenberg

Paul
Graves

Cherryl
Jackson-Williams

Rob
Saka

तपाईंले नक्सामा आफ्नो
समुदायको चित्र कोर्नुभयो
भने तपाईंको समुदाय कस्तो
देखिने छ?

समान प्रश्नहरू

King County भनेको के हो?
King County ले सार्वजनिक स्वास्थ्य, चुनाव, मेटरो् ट्रान्जिट, फोहोर व्यवस्थापन, ठोस फोहोर, क्षेत्रीय अपराधी न्याय प्रणाली र काउन्टी पार्क हरू
सहित “क्षेत्रीय” सेवाहरू उपलब्ध गराउँ छ। युनिकोर्पोर�ेट क्षेत्रहरूमा, काउन्टीले स्थानीय सरकारको रूपमा काम गर्छ र कानून प्रवर्तन, सडक तथा पुल,
अनुमति तथा विकास र अन्य स्थानीय सरकारी सेवाहरू उपलब्ध गराउँ छ। King County को परिषद राष्ट्रको विधानको शाखा हो जसले राज्यका
दोस्रो सबैभन्दा ठू लो सरकार नियन्त्रण गर्छ। यसमा राष्ट्रभरिका नौ वटा जिल्लामा निर्वाचित नौ वटा सदस्यहरू छन्।
King County को डिस्ट्रिक्टिङ समिति भनेको के हो?
King County को डिस्ट्क्रि टिङ समिति भनेको King County को परिषदद्वारा तोकिएका चार सदस्यहरू र चेयरको रूपमा सेवा गर्ने समितिद्वारा
चयन गरिएको पाँचौ सदस्य भएको आत्मनिर्भर र गैरदलीय समिति हो। समितिको एक मात्र जिम्मेवारी भनेको जिल्लाको जनसङ्ख ्या पुनः सन्तुलन गर्नको
लागि नवीनतम दश-वर्षीय जनगणनाको डाटाको आधारमा प्रत्येक 10 वर्षमा काउन्टी परिषदका जिल्लाहरू रिड्र गर्ने हो।
डिस्ट्रिक्टिङबारे निवेश प्रदान गर्नुको महत्त्व के छ?
सम्भावित विस्तारसम्म, सम्बन्धित र परस्पर रुचि भएका अवस्थित समुदायहरू सं रक्षण गर्नको लागि जिल्लाका रेखाहरू कोर्नु पर्छ। एकसाथ मतदान दिन
पाउँ दा समुदायहरू प्रायः बलिया हुन्छन् र धेरै जिल्लाहरू माझ विभाजित हुँदैनन।् समुदायले तपाईं बसोबास गर्ने ठाउँ र नयाँ King County परिषदको
जिल्लाका सीमाहरूभित्र तपाईंको समूहमा पहिचान दिनु पर्ने समान रुचि वा चिन्ताहरू भएका मानिसहरूका समुहहरू छन् कि छै नन् भनी सुन्न चाहन्छ।
तपाईंको समुदायलाई के -कस्ता कु राले अद्वितीय बनाउँ छ भन्ने कु रा र तपाईंको समुदायको सुरुवात र अन्त्यबारे बताउनुहोस्।
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