ਕੀ ਹੋਰ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਣਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ? ਮੌਜੂਦਾ ਕਿੰ ਗ ਕਾਉਂਟੀ
ਕੌਂ ਸਲ ਦੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਬਾਰੇ
ਸਾਡਾ ਸਟੋਰੀ ਮੈਪ ਵੇਖੋ

ਭਾਈਚਾਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਹਾਲੀਆ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰ ਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 2021 ਕਿੰ ਗ ਕਾਉਂਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰ ਗ ਕਮੇਟੀ ਕਿੰ ਗ ਕਾਉਂਟੀ ਕੌਂ ਸਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ
ਦੀਆਂ ਸਰਹੱ ਦਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ, ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱ ਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ
ਹੈ। ਕਮੇਟੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਖ਼ਾਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱ ਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿੱ ਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱ ਥੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਤਿੰ ਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

1
2
3

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਾਇ ਸੁਣਨ ਬਾਰੇ ਕਾੱਨਫ਼ਰੰ ਸ ਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ

ਕਮੇਟੀ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਪਤਝੜ ਵਿੱ ਚ ਟਾਊਨ ਹਾੱਲ ਮੀਟਿੰ ਗਾਂ ਵਿੱ ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਾਇ ਸੁਣਨ ਬਾਰੇ ਕਾੱਨਫ਼ਰੰ ਸ
ਦੀ ਲੜੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। kingcounty.gov/districting 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ rsvp ਵੇਖੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ
ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਲੱਖਣ
ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ?

ਸਾਡਾ ਸਰਵੇਖਣ ਭਰੋ

ਆਪਣਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ
ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਓ (ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ)।

ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱ ਪਣੀਆਂ, ਸੁਆਲ, ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਸਬੰ ਧੀ ਬੇਨਤੀਆਂ
districting@kingcounty.gov 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।

2021 ਕਿੰ ਗ ਕਾਉਂਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ :

ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਐਨ
ਸ਼ਿੰ ਡਲਰ

ਸੋਫੀਆ
ਡੈਨਨਬਰਗ

ਪਾੱਲ
ਗ੍ਰੇਵਸ

ਚੈਰਿਲ
ਜੈਕਸਨ-ਵਿਲੀਅਮਸ

ਰੌਬ
ਸਾਕਾ

ਕੀ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ, ਬਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ
ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ
ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰ ਮ ਆਉਂਦੀਆਂ
ਹਨ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੋ
ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਆਮ ਸੁਆਲ

ਕਿੰ ਗ ਕਾਉਂਟੀ ਕੀ ਹੈ?
ਕਿੰ ਗ ਕਾਉਂਟੀ, ਸਮੁੱ ਚੀ ਕਾਉਂਟੀ ਨੂੰ “ਇਲਾਕਾਈ” ਸੇਵਾਵਾੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ, ਚੋਣਾਂ, ਮੈਟ੍ਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਗੰ ਦਾ
ਪਾਣੀ, ਠੋਸ ਕਚਰਾ, ਇਲਾਕਾਈ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਨਿਆ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ,
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕਿੰ ਗ ਕਾਉਂਟੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ, ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰ ਗ ਕਾਉਂਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ, ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਖ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੇਟ ਵਿੱ ਚ
ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਉਂਸਿਲ ਪੂਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਤੋਂ ਨੌ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨੌ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿੰ ਗ ਕਾਉਂਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਹੈ?
ਕਿੰ ਗ ਕਾਉਂਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪੰ ਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱ ਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਬੇਲਾਗ
ਕਮੇਟੀ ਕਿੰ ਗ ਕਾਉਂਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱ ਕੋ-ਇੱ ਕ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ,
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁੜ-ਸੰ ਤੁਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰ ਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ
10 ਸਾਲ 'ਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰ ਗ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ?
ਜਿੱ ਥੋਂ ਤੱ ਕ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਸਬੰ ਧਿਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱ ਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਹੱ ਦਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ
ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮਿਲਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਵੰ ਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱ ਥੇ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ
ਸਮੂਹ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਹਿੱ ਤਾਂ ਜਾਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਿੰ ਗ ਕਾਉਂਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱ ਦਾਂ
ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮਾਣਤਾ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱ ਥੋਂ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱ ਥੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

www.kingcounty.gov/districting
www.kingcounty.gov/districting

