
SACRAMENTO ਕਾਉਟਂੀ 
ਿਹੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ 

ਿਹੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 
ਤੁਹਾਡਾ ਿਹੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਾਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਾਂ 
ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਿਜੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ੋਸਕੂਲ 
ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ 
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵਚ ਭਾਗ ਲ� ਦੇ ਹਨ।  ਜਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਊਟਂੀ ਦੇ ਸਾਰ ੇਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਿਵਚ 
ਸਾਂਝ ੇਿਹੱਤਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਅਿਜਹੇ ਸਮੂਹ ਹ ੋਸਕਦੇ 
ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਇਕਹਰੇ ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਿਵਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਲਾਭ 
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। 

ਿਹੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ  
ਿਕਉ ਂਹੈ? 
ਿਹੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਇਕਜੱੁਟ ਰੱਖਣਾ ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਨੰੂ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਿਵਚ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਸਧਾਂਤ ਹੈ। 
ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜੋ 
ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਪ�ਿਕ�ਆ ਿਵਚ� ਪ�ੰਪਰਾਗਤ ਰਪੂ ਿਵਚ ਬਾਹਰ ਰਿਹ ਗਏ ਹਨ। 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਨੰੂ ਮੁੜ 
ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ 
ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਨੰੂ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਿਵਚ 
ਿਰਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨੰੂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ। 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ�ਿਕ�ਆ ਤ� ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਿਨਊਨਤਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਅਤੇ ਕੁਝ 
ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਨਵ� ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਉਪੱਰ ਆਪਣੀਆਂ ਿਟਪੱਣੀਆਂ ਮੁਹਈੱਆ 
ਕਰਵਾਕੇ, ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਨੰੂ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਹੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ 
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਓਸੇ ਕਾਊਟਂੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਆੁਰਾ ਪ�ਤੀਿਨੱਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

 
  



ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਿਜੰਨੇ ਵੇਰਵ ੇਤੁਸੀ ਂਚਾਹੁਦੇੰ ਹੋ, ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ Sacramento ਕਾਉਟਂੀ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ: 

ਹੈਲੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ______________________________ ਹੈ। ਮ� ____________ ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਿਵੱਚ ________ ਸਾਲਾਂ ਲਈ (ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ/ਕੰਮ 
ਕੀਤਾ ਹੈ)। 
 
ਮ�, ਮੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਨੰੂ ਇਕਜੱੁਟ ਰਖੱਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ/ਗੀ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਹੈ: ਉਥੱ  ੇਕੌਣ ਰਿਹੰਦਾ ਹ ,ੈ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ  ਕੀ ਕਰਦ  ੇਹਨ, 
ਸਾਂਝੀਆ  ਂਿਰਹਾਇਸ਼ਾ ਂਿਕਹੜੀਆ  ਂਹਨ, ਸਾਂਝੀਆ  ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਿਕਹੜੀਆ  ਂਹਨ, ਸਮਾਿਜਕ ਜਾਂ ਨਾਗਿਰਕ ਨੈਟਵਰਕ, ਪਾਰਕ, ਚਰਚ, ਇਲਾਕ  ੇਦੀਆ  ਂ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲਾਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤ�, ਆਵਾਜਾਈ , ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਸ਼ਨ ਅਤ  ੇਪ�ੰਪਰਾਵਾ,ਂ ਮੁਖੱ ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤ ਬਾਰ ੇ
ਸੋਚਿਦਆਂ। 
 

 
ਮੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਿਟਕਾਣਾ: ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਿਵਚ ਉਹ ਗਲੀਆ  ਂਜਾ ਂਹੱਦਾ ਂਜ ੋਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੀਆ  ਂਸਰਹੱਦਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ, 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਿਨਸ਼ਾਨ, ਪਾਰਕਾਂ, ਨਦੀ, ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਖੇਤਰ, ਇਿਤਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਿਵਸ ਏਜੰਸੀਆ ,ਂ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਿਜ਼ਲ�ੇ  
ਦੀਆ  ਂਹੱਦਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਨੰੂ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾ ਂਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ 
 

ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਗੁਆਂਢੀ ਇਲਾਿਕਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹ:ੈ 
 

 
ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਗੁਆਂਢੀ ਇਲਾਿਕਆਂ ਤ� ਵੱਖਰਾ ਹੈ: 
 

 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਿਪਛੋਕੜ ਜਾਂ ਮੱੁਦੇ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਇਕਜੱੁਟ ਰੱਖਣਾ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਿਕਉ ਂਹੈ।  
 

ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਨੰੂ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦਣੇ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀਆ ਂਹੱਦਾ ਂਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਜਨਤਕ ਿਰਕਾਰਡ ਦਾ ਿਹਸੱਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ�ਾ ਂਨੰੂ ਉਨ�ਾ ਂ
ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਿਵਚ ਇੱਥੇ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: www.saccounty.net/Redistricing 
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