
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਮੁੜ-ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? 

ਮ ੁੜ -ਵ ੰਡ  ਕ ਰਨ ਾ  ਚ ੋਣ  ਿਜ਼ ਿਲ�ਆ  ਂਦ ੀ  ਮ ੁੜ -ਸ ੀਮ ਾ  ਿਨ ਰ ਧ ਾਰ ਤ  ਕ ਰਨ ਾ  ਹ ।ੈ  Sacramento 
County Board of Supervisor (Sacramento County ਬੋਰਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ) ਿਜ਼ਲ� ਾ 
ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੰੂ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਦੀ 
ਵਰਤ� ਕਰਕੇ, ਆਬਾਦੀ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਦਬੁਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਜ਼ਿਲ� ਆਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਵਸਨੀਕ 
ਹੋਣ। 

 

ਮੁੜ-ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਕਉ ਂਹੈ? 
ਮ ੁੜ -ਵ ੰਡ  ਕਰਨ ਾ  ਿਨ ਰਪ ੱਖ  ਨੁਮ ਾਇ ੰਦਗ  ਦ  ੇਿਵਚ ਾਰ  'ਤ ੇ ਅਧ ਾਰਤ  ਹ ੈ।  ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਦੀਆਂ 
ਸੀਮਾਵਾਂ ਿਕਵ� ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਨਤਕ 
ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਿਵੱਚ ਕੌਣ ਖੜ�ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਚਿੁਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ-
ਵੰਡਣਾ ਇਹ ਵੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਚਣੁਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 
ਿਕਹੜ ੇਗੁਆਂਢ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਮੈਨੰੂ ਿਕਉ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
ਮੁੜ-ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ, 
ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਰਪੂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇਗਾ ਿਕ 
ਿਕਹੜ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਹੜ ੇਚਣੇੁ 
ਜਾਣਗੇ। ਿਕਉਿਂਕ ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ 
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਖੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ 
ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ। 

 
 
 
ਮ� ਿਕਵ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ? 

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ Sacramento County ਿਵੱਚ ਮੁੜ-ਵੰਡ 
ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ: www.SacCounty.net/Redistricting 
ਕਾਉਟਂੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਈਮੇਲ 
ਿਚਤਾਵਨੀਆਂ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ  
ਜਨਤਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ 
ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਬਾਰੇ ਿਟੱਪਣੀ ਕਰੋ। 
ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਉਟਂੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ, ਵੈੱਬ-ਆਧਾਰਤ ਮੈਿਪੰਗ ਟਲੂ ਦੀ ਵਰਤ� 
ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਲਈ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇੱਕ 
ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਵਾਓ 
Redistricting@saccounty.net 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ 
ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ (916) 874-5411 'ਤੇ ਕਾਲ 
ਕਰੋ 
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