
LALAWIGAN NG SACRAMENTO 
Testimonya ng mga Community of Interest 

Ano ang isang community of interest? 
Ang iyong community of interest ay ang inyong 
komunidad. 
Ito ay maaaring kasing liit ng inyong bloke, samahan 
ninyong magkakapitbahay, o network ng mga magulang 
na lahat ay pinag-aral ang kanilang mga anak sa 
parehong paaralan o sumali sa parehong mga palakasan 
o aktibidad. O maaari itong mapalawak, kabilang ang lahat 
sa inyong county na nagsasalita ng parehong wika na 
katulad ng sa iyo, pareho ang interes sa mga panlokal na 
politika, o mga grupo na makikinabang sa pagiging 
magkasama sa isang solong distrito. 

Bakit mahalaga ang community of interest? 
Ang pagpapanatilihing magkakasama ng mga community of 
interest ay isang mahalagang prinsipyo sa muling pagdidistrito. 
Ito ay maaaring maging lalong kapaki-pakinabang sa mga 
komunidad na tradisyonal nang napag-iwanan sa proseso 
ng politika. Maaaring tukuyin ng mga miyembro ng 
komunidad ang kanilang mga komunidad sa pamamagitan 
ng pagsasabi ng kanilang mga kuwento at paglalarawan 
ng kanilang mga alalahanin sa mga tagaguhit ng linya na 
namumuno sa proseso ng muling pagdidistrito. 

Tandaan: ang layunin ng muling pagdidistrito ay ang 
pagkakapantay ng bilang ng mga residente sa bawat distrito. 
Ang ilang mga komunidad ay maaaring makakita ng kaunting mga pagbabago mula sa 
prosesong ito; ang ilang mga komunidad ay maaaring humantong sa isang bagong distrito. 
Sa pamamagitan ng pagbibigay ng iyong mga komento sa form na ito, gagawin ng mga 
tagaguhit ng linya ang lahat ng posible upang manatiling magkakasama ang inyong mga 
community of interest at upang parehong Tagapangasiwa ng County ang kumatawan sa 
kanila. 

 
  



Mangyaring tulungan ang Lalawigan ng Sacramento sa pamamagitan ng pagkumpleto sa mga sumusunod ng 
maraming impormasyon at detalye hangga’t iyong naisin: 

Hi, ang pangalan ko ay ______________________________. Ako ay (nakatira/nagtatrabaho) sa distrito 
____________ sa loob ng ________ taon. 
 
Gusto kong panatilihing magkakasama ang aking komunidad. Ang aking komunidad ay: isipin ang tungkol sa 
kung sino ang naninirahan doon, ano ang kanilang   kabuhayan, magkatulad na sistema ng tirahan, 
magkatulad na mga serbisyo, mga panlipunan o pampamayanang network, mga parke, mga samahan ng 
magkakapitbahay, mga kondisyon ng kapaligiran, paggamit ng lupa, pagbiyahe, mga wikang binibigkas, 
mga pagdiriwang o tradisyon, malaking employer 
 

 
Ang aking komunidad ay matatagpuan sa: mga kalye o pagharang na palatandaan sa mga hangganan ng 
inyong komunidad, sa iyong palagay, mga palatandaan na nagbibigay ng kabuluhan, mga parke, ilog, mga 
pamilihan, mga makasaysayang lugar, mga ahensiya ng serbisyong panlipunan, hinahati ba ng 
kasalukuyang pampulitikang mga hangganan ng distrito ang inyong komunidad o pinapanatiling 
magkakasama ang mga ito 
 

Ang aking komunidad ay katulad ng mga sumusunod na magkakapitbahay: 
 

 
Ang aking komunidad ay naiiba sa mga sumusunod na magkakapitbahay: 
 

 
Mga kasaysayan o isyu ng komunidad na nagbibigay diin kung bakit mahalagang manatiling magkakasama ang 
aking komunidad.  
 

Ang iyong mga mungkahi para sa muling pagdidistrito at pangangasiwa sa mga linya ng 
hangganan ay bahagi ng pampublikong rekord at buong ilalathala ang mga ito sa: 
www.saccounty.net/Redistricing 
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