Бажаєте розглянути це
питання докладніше?
Ознайомтеся з нашою
мапою з поточними
районами King County
Council (Ради округу Кінг)

Роль громад зростає
коли вони мають можливість
голосувати спільно

King County Districting Committee (Комітету округу Кінг з визначення меж виборчих округів) на 2021 рік
доручено переглянути межі округів , що входять до складу King County Council (Ради округу Кінг) на
основі останніх даних перепису населення. Одним з факторів, який враховується комітетом, є громади
за інтересами. Комітет хоче отримати від вас інформацію про вашу громаду і про те, чим вона виділяється.

Комітету потрібна ваша думка, для розуміння меж діяльності вашої громади.
Це можна зробити трьома способами:

1
2
3

Приєднуйтесь до нас на громадських слуханнях

У липні та серпні Комітет організує ряд громадських слухань, а восени відбудуться загальні
збори. Ознайомитися з розкладом і зареєструватися можна на сайті
kingcounty.gov/districting.

Візьміть участь у нашому опитуванні

Відвідайте наш вебсайт, щоб взяти участь в опитуванні та зробити
свій внесок в роботу Комітету (доступно декількома мовами).

Напишіть нам на електронну пошту

Надішліть свої коментарі, питання, побажання або
запити про переклад на адресу електронної пошти
districting@kingcounty.gov.

Представляємо вам членів King County Districting Committee
(Комітету округу Кінг з визначення меж виборчих округів) на 2021 рік:

Chair Ann
Schindler

З А ГА Л Ь Н І П И ТА Н Н Я

Що відрізняє вашу
громаду від сусідніх
громад?

Sophia
Danenberg

Paul
Graves

Cherryl
Jackson-Williams

Rob
Saka

Чи є парки, ринки або
інші місця, які служать
центрами або місцями
збору вашої громади?

Якби ви нанесли свою
громаду на карту,
який вигляд вона
мала б?

Чим займається King County (округ Кінг)?
King County (округ Кінг) надає «регіональні» послуги всьому округу, включаючи охорону здоров'я, організацію
виборів, транспортне сполучення, водовідведення, збір, переробку та вторинне використання твердих
відходів, регіональну систему кримінального правосуддя та парки округу. В районах, що не входять у склад
округу, він виступає в якості місцевого органу влади і забезпечує охорону правопорядку, будування доріг та
мостів, видачу дозволів та розвиток районів, а також інші послуги місцевих органів влади. King County Council
(Рада округу Кінг) — це законодавча гілка влади округу, яка контролює роботу другого за величиною органу
влади в штаті. Вона складається з дев'яти членів, що обираються з дев'яти різних районів по всьому округу.
Що таке King County Districting Committee (Комітет округу Кінг з визначення меж виборчих округів)?
King County Districting Committee (Комітет округу Кінг з визначення меж виборчих округів) — це незалежний,
неполітизований комітет, що складається з чотирьох членів, призначених King County Council (Радою
округу Кінг), і п'ятого члена, обраного Комітетом, який також виконує обов'язки голови. Єдиний обов'язок
Комітету — кожні 10 років перерозподіляти межі округів, що входять до складу County Council (Ради округу)
на основі останніх даних перепису населення за десять років з метою розподілити населення округів, щоб
вони були практично рівні за чисельністю населення.
Чому важливо робити свій внесок у визначення меж округів?
По можливості, межі округів повинні бути визначені таким чином, щоб зберегти існуючі громади, які
пов'язані між собою та представляють взаємний інтерес. Роль громад зростає коли вони мають можливість
спільно голосувати і не розділені між кількома округами. Комітет хоче дізнатися місце вашого проживання
та чи є у вашій громаді групи людей зі спільними інтересами або проблемами, які необхідно винести
на розгляд в рамках нових меж округів King County Council (Ради округу Кінг). Розкажіть Комітету,
що чим виділяється ваша громада та зазначте межі її діяльності.
www.kingcounty.gov/districting
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