
QUẬN SACRAMENTO 
Lời Chứng Thực Của Cộng Đồng Cùng Lợi Ích 

Cộng đồng cùng lợi ích là gì? 
Cộng đồng cùng lợi ích chính là cộng đồng của 
quý vị. 
Quy mô của cộng đồng có thể chỉ nhỏ bằng khu 
phố, hội khu phố hoặc nhóm các phụ huynh cùng 
gửi con cái đến một trường hoặc tham gia chung 
vào một môn thể thao và hoạt động. Quy mô của 
cộng đồng cũng có thể rất rộng lớn và bao gồm 
tất cả mọi người nói cùng ngôn ngữ trong quận 
của quý vị, có chung mối quan tâm đến chính trị 
địa phương hoặc các nhóm sẽ được hưởng lợi khi 
được kết hợp thành một quận. 

Tại sao một cộng đồng cùng lợi ích lại  
quan trọng? 
Việc liên kết các cộng đồng cùng lợi ích lại cùng nhau là 
một nguyên tắc quan trọng trong việc phân bổ lại khu vực. 
Việc này có thể đặc biệt hữu ích đối với các cộng đồng trước 
đây không được tham gia vào tiến trình chính trị. Các thành 
viên có thể xác định cộng đồng của mình bằng cách kể những 
câu chuyện của riêng mình và nêu lên mối quan tâm của mình 
cho những người đang dẫn dắt quá trình phân bổ lại khu vực. 

Hãy nhớ rằng: mục tiêu của việc phân bổ lại khu vực là chia 
đều số lượng cư dân trong mỗi quận. 
Một số cộng đồng có thể chỉ thấy những thay đổi không đáng kể trong tiến trình này; 
trong khi một số cộng đồng khác có thể sẽ nằm ở một quận mới. Bằng cách gửi ý 
kiến của quý vị thông qua biểu mẫu này, những người có quyền quyết định sẽ làm 
mọi việc trong khả năng để các cộng đồng cùng lợi ích được ở chung với nhau và 
có thể được đại diện bởi cùng một Giám sát viên của Quận. 

 
  



Vui lòng giúp đỡ Quận Sacramento bằng cách bổ sung càng nhiều thông tin vào các mục sau càng tốt: 

Xin chào, tôi tên là ______________________________. Tôi đã (sống/làm việc) tại quận ____________ được 
________ năm. 
 
Tôi muốn gắn bó với cộng đồng của mình. Cộng đồng của tôi là: hãy nghĩ đến những người sống trong cộng 
đồng, họ làm gì để kiếm tiền, đặc điểm chung về nhà ở, dịch vụ chung, mạng xã hội hoặc công dân chung, 
công viên, nhà thờ, hội hàng xóm, điều kiện môi trường, mục đích sử dụng đất, phương tiện giao thông, 
ngôn ngữ sử dụng, các ngày lễ hoặc kỷ niệm, chủ lao động lớn 
 

 
Cộng đồng của tôi nằm ở: các đường phố hoặc ranh giới đánh dấu biên giới cộng đồng của quý vị, theo ý 
kiến của quý vị, các địa danh quan trọng, công viên, dòng sông, khu mua sắm, di tích lịch sử, cơ quan 
dịch vụ xã hội, ranh giới quận chính trị hiện tại có chia cắt cộng đồng của quý vị hay vẫn giữ cộng đồng 
lại với nhau 
 

Cộng đồng của tôi có tương tự như các khu phố sau đây không: 
 

 
Cộng đồng của tôi khác với các khu phố sau đây: 
 

 
Lịch sử hoặc vấn đề về cộng đồng bổ trợ cho lý do vì sao cộng đồng của tôi cần ở lại với nhau.  
 

Các đề xuất của quý vị đối với việc phân bổ lại khu vực và các đường ranh giới tạm thời trong hồ 
sơ công khai và sẽ được đăng tải toàn bộ tại: www.saccounty.net/Redistricing 
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