
County of Sacramento ਦੀ ਦਬੁਾਰਾ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ 

 

ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਾਂ ਵ ਿੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਆਪਣੇ ਵ਼ਿਵਲਿਆਾਂ ਦੇ ਨਕਵਿਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਬੁਾਰ  ੂੰਡਣ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ 

ਨ ੇਂ ਅੂੰਕਵਿਆਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਵਕ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਵਕ ੇਂ ਬਦਲ 

ਗਈ ਹ।ੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਬਿੱਲ 849 (2019) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਹਰਾਾਂ ਅਤੇ ਕਾਊਾਂਟੀਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਨਤਕ ਸੁਣ ਾਈਆਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ 

 ਰਕਿਾਪਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਯੋਵਜਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅੂੰਗਰੇ਼ਿੀ ਭਾਿਾ ਬੋਲਣ  ਾਲੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਾਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਪਹੁੂੰਚ 

ਕਰਕੇ ਦਬੁਾਰਾ  ੂੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵ ਿੱਚ ਭਾਈਚਾਵਰਆਾਂ ਦੀ ਿਮ ਲੀਅਤ ਕਰ ਾਉਣ ਦੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। 

 

ਦਬੁਾਰਾ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?  

ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਾਂ ਵ ਿੱਚ, ਵ਼ਿਵਲਿਆਾਂ ਨ ੂੰ  1965 ਦੇ  ੋਵਟੂੰਗ ਅਵਿਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਬੁਾਰਾ 

 ੂੰਵਡਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਵ਼ਿਲਿੇ  ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ੇ। ਇਹ ਪਰਵਕਵਰਆ, ਵਜਸ ਨ ੂੰ  ਦਬੁਾਰਾ  ੂੰਡ 

ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਮਹਿੱਤਪ ਰਨ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜ ੋਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਹਰੇਕ ਬੋਰਡ ਦਾ 

ਮੈਂਬਰ ਇਕੋ ਵਜਹੇ ਸੂੰਘਟਕਾਾਂ ( ੋਟਰਾਾਂ) ਦੀ ਪਰਤੀਵਨਿਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

 

Sacramento ਕਾਊਾਂਟੀ ਵ ਿੱਚ, ਸੁਪਰ ਾਈ਼ਿਰ ਬੋਰਡ ਸੁਪਰ ਾਈ਼ਿਰ ਵ਼ਿਵਲਿਆਾਂ ਦੀ  ੂੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵ਼ਿੂੰਮੇ ਾਰ 

ਹੁੂੰਦਾ ਹ।ੈ ਯ .ਐਸ. ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਡੇਟਾ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਬੁਾਰਾ- ੂੰਡ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਜਸਨ ੂੰ  

ਅਸਲ ਵ ਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵ ਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ, COVID ਦੇ 

ਕਾਰਨ, ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵ ਿੱਚ ਸਤੂੰਬਰ 2021 ਤਿੱਕ ਦਰੇੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। County of Sacramento 

ਲਈ, ਦਬੁਾਰਾ  ੂੰਡਣ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ 15 ਦਸੂੰਬਰ, 2021 ਤਿੱਕ ਪ ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

 

ਦਬੁਾਰਾ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਮੇਰ ੇਲਈ ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਣ ਕਕਉ ਂਹੈ?  

ਦਬੁਾਰਾ  ੂੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਇਹ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨ ੂੰ  ਚਣੁਨ ਦੇ ਉਦੇਿਾਾਂ ਲਈ 

ਵਕਹਿੇ ਗੁਆਾਂਢ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਕ ਵ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਮ ਹ ਵ ਿੱਚ ਿਾਮਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਾਈ਼ਿਰ ਦਾ 

ਬੋਰਡ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰ ਾਈ਼ਿਰੀ ਵ਼ਿਵਲਿਆਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਵ਼ਿਲਿੇ  ਦੇ ਨਕਿੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਪੁਿੱਟ ਦੀ ਮੂੰਗ 

ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰ ਾਈ਼ਿਰਾਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੀ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ 

ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੂੰ  ਸਰਬੋਤਮ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਪੇਿ ਕਰਨ ਲਈ ਵ਼ਿਲਿੇ  ਦੀਆਾਂ ਹਿੱਦਾਾਂ ਵਕ ੇਂ ਵ ਿੱਚੀਆਾਂ ਜਾਣੀਆਾਂ 

ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ।  

 

ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਜ਼ਲਹੇ  ਕਕਸ ਤਰਹਾ ਂਕਦਖਾਈ ਕਦਦੰੇ ਹਨ?  

ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਿੱਥੇ ਕਾਉਾਂਟੀ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਸੁਪਰ ਾਈ਼ਿਰੀ ਵ਼ਿਵਲਿਆਾਂ ਦਾ ਨਕਿਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਿੱਥੇ 

ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਵ਼ਿਲਿੇ  ਦੇ ਨਕਿ ੇਦੇ  ਸਕਦੇ ਹ।ੋ  

 

ਕਜ਼ਲੇ ਦੀ ਹੱਦ ਕਖੱਚਣ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਕਕਹੜੇ ਮਾਪ੍ਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ?  

ਅਵਭਆਸਯੋਗ ਸੀਮਾ ਤਿੱਕ, ਵ਼ਿਲਿੇ  ਸੂੰਬੂੰਿੀ ਲਾਈਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੇਠ ਵਦਿੱਤੇ ਮਾਪਦੂੰਡਾਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ:  

(1) ਭ ਗੋਵਲਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਵ਼ਿਲਿੇ  (ਹਰੇਕ ਸੁਪਰ ਾਈ਼ਿਰ ਵ਼ਿਲਿੇ  ਨ ੂੰ  ਅਗਲੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਸਾਾਂਝੀ 

ਸਰਹਿੱਦ ਨ ੂੰ  ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)  

 

(2) ਸਥਾਨਕ ਗੁਆਾਂਢ ਜਾਾਂ ਭਾਈਚਾਵਰਆਾਂ ਦੀ ਭ ਗੋਵਲਕ ਅ ੂੰਡਤਾ ਦਾ ਅਵਜਹੇ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਪਰਬੂੰਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ, ਜੋ 

ਇਸਦੀ  ੂੰਡ ਨ ੂੰ  ਘਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ  

(3) ਵਕਸੇ ਿਵਹਰ ਦੀ ਭ ਗੋਵਲਕ ਅ ੂੰਡਤਾ ਦਾ ਅਵਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਬੂੰਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ, ਜੋ ਇਸਦੀ  ੂੰਡ ਨ ੂੰ  ਘਿੱਟ 

ਕਰਦਾ ਹੈ  

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201920200AB849
https://www.saccounty.net/Government/Documents/BOS_Districts.pdf
https://www.saccounty.net/Government/Pages/CountyInformationandMaps.aspx
https://www.saccounty.net/Government/Pages/CountyInformationandMaps.aspx


(4) ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਸੀਮਾ ਾਾਂ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਾਂ ਨਕਲੀ ਰਕੁਾ ਟਾਾਂ (ਨਦੀਆਾਂ, ਗਲੀਆਾਂ, 

ਰਾਜਮਾਰਗਾਾਂ, ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਾਂ, ਆਵਦ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ  

(5) ਲਾਈਨਾਾਂ ਭ ਗੋਵਲਕ ਸੂੰ ੇਪਤਾ ਨ ੂੰ  ਉਤਿਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵ ਿੱਚੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਵਕਸੇ 

ਰਾਜਨੀਵਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱ  ਵ ਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਪਿੱ ਪਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਿਾਾਂ ਲਈ ਸੀਮਾ ਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਵ ਿੱਚੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ।  

 

ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਦਬੁਾਰਾ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਬਾਰ ੇਕਕਵੇਂ ਸੂਕਚਤ ਕਰੇਗਾ?  

ਕਾਊਾਂਟੀ, Sacramento County ਦੇ  ਸਨੀਕਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਿਮ ਲੀਅਤ ਕਰਨ ਨ ੂੰ  ਉਤਿਾਵਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਸ  ੈਿੱਬਪੇਜ ਦੇ ਰਾਹੀ ਾਂ, ਸੋਿਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਇਿੱਕ ਦਬੁਾਰਾ  ੂੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਸੂੰਬੂੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਈਮੇਲ 

 ੂੰਡ ਸ ਚੀ, ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੂੰਸਥਾ ਾਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਵ ਿੱਚ ਜਨਤਕ  ਰਕਿਾਪਾਾਂ, ਜਨਤਕ ਸੁਣ ਾਈਆਾਂ,  ਰਿੇ ਦ ੇਨਕਿੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵ਼ਿਲਿੇ  ਲਈ ਸੀਮਾ 

ਸੂੰਬੂੰਿੀ ਲਾਈਨਾਾਂ ਕਿੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹਤੁ ਕੁਝ ਿਾਮਲ ਹੋ ੇਗਾ। 

 

ਮੈਂ ਕਕਵੇਂ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?  

ਸੁਪਰ ਾਈ਼ਿਰ ਦਾ ਬੋਰਡ ਜਨਤਕ ਇਨਪੁਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣ ਾਈ ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਵ਼ਿਲਿੇ  ਸੂੰਬੂੰਿੀ ਲਾਈਨਾਾਂ ਵਕਿੱਥੇ 

ਵ ਿੱਚੀਆਾਂ ਜਾਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ।  ਸਨੀਕ redistricting@saccounty.net 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜਕੇ ਸੁਝਾਏ 

ਗਏ  ਰਿ ੇਦੇ ਨਕਵਿਆਾਂ ਸਮਤੇ, ਜਨਤਕ ਵਟਿੱਪਣੀਆਾਂ  ੀ ਪੇਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

 

ਮੈਨੰੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਕੱਥੋਂ ਕਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?  

ਕਾਊਾਂਟੀ ਇਸ  ੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਆਪਣੀ ਦਬੁਾਰਾ  ੂੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਬਾਰ ੇਇਿੱਕ  ੈਿੱਬਪੇਜ ਪੇਿ ਕਰਦੀ ਹੈ: 

www.SacCounty.net/Redistricting  

 

mailto:redistricting@saccounty.net
http://www.saccounty.net/Redistricting

