
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phân Bổ Lại Khu Vực Là Gì? 
Phân bổ lại khu vực là việc vẽ lại ranh giới của các khu vực bầu 
cử. Các đường ranh giới khu vực của Hội Đồng Giám Sát Quận 
Sacramento phải được vẽ lại sau mỗi 10 năm dựa trên dữ liệu Tổng 
Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ để phản ánh những thay đổi về dân số. Hoạt 
động này đảm bảo tất cả các khu vực có số lượng cư dân đồng đều. 

 
Tầm Quan Trọng Của Việc Phân Bổ Lại 
Khu Vực Là Gì? 
Việc phân bổ lại khu vực là để đảm bảo sự đại diện công 
bằng. Ranh giới khu vực ảnh hưởng đến người tranh cử và 
người đắc cử. Việc phân bổ lại khu vực còn quyết định khu phố 
và cộng đồng nào sẽ được nhóm lại với nhau để bầu ra ủy viên 
Hội đồng. 

 
Tại Sao Tôi Nên Tham Gia? 
Việc tham gia vào quá trình phân bổ lại khu 
vực cho phép các cộng đồng có cơ hội 
quyết định cộng đồng nào sẽ được trao 
quyền và ai sẽ là người đắc cử. Vì các 
đường ranh giới của khu vực được vẽ lại 
sau mỗi 10 năm nên quá trình này có ảnh 
hưởng lâu dài đến sự đại diện của cộng 
đồng. 

 
 
 
 
 

Làm Thế Nào Để Tham Gia? 

Hãy truy cập trang web của chúng tôi 
để tìm hiểu thêm về hoạt động Phân Bổ 
Lại Khu Vực tại Quận Sacramento: 
www.SacCounty.net/Redistricting  
Đăng ký nhận email thông báo về hoạt 
động Phân Bổ Lại Khu Vực trên trang 
web của Quận  
Tham gia các buổi hội thảo và điều trần 
công khai về việc Phân Bổ Lại Khu Vực 
và đóng góp ý kiến về cộng đồng của 
quý vị 
Vẽ bản đồ cho khu vực của quý vị bằng 
công cụ vẽ bản đồ trực tuyến miễn phí 
của Quận hoặc tự vẽ bản đồ bằng tay rồi 
gửi cho Hội Đồng Giám Sát 
Nếu quý vị có thắc mắc hoặc ý kiến 
đóng góp, vui lòng gửi email đến địa chỉ 
Redistricting@saccounty.net hoặc gọi 
số (916) 874-5411 

QUẬN SACRAMENTO  
THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ  
PHÂN BỔ LẠI KHU VỰC 
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