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Chương trình ḷàm việc

Những điều sẽ được thảo luận:

• Cơ bản về Tái phân chia khu
• Nguyên tắc tái phân chia khu truyền thống
• Cộng đồng chung lợi ích
• Trình bày Công cụ Bản đồ
• Lời chứng công khai về các cộng đồng chung lợi ích
• Lịch trình trưng cầu dân ý
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Tái phân chia khu là gì?
Định nghĩa

Tái phân chia khu là quá trình điều chỉnh các ranh giới khu
vực 10 năm một lần sau khi công bố kết quả Điều tra dân số
Hoa Kỳ. Các ví dụ nhiều người biết đến là các khu Lập pháp
Tiểu bang và Quốc hội, nhưng chính quyền địa phương cũng
phải thực hiện việc tái phân chia khu.

• Thành phố Santa Ana cũng phải thực hiện quá trình này, như đã
làm vào năm 2018, để đảm bảo các khu vực hội đồng thành phố
được tái cân bằng sau cuộc điều tra dân số hàng năm.

• Ngoài việc tạo ra các khu vực có dân số bình đẳng, việc tái phân
chia còn giúp trao quyền cho các cộng đồng địa phương và duy
trì quyền bầu cử. 5



Quy trình tái phân chia khu
Cấu trúc

Mục tiêu của Hội thảo Cộng đồng là:

• Thực hiện tiếp ngoại cộng đồng

• Xác định cộng đồng chung lợi ích từ ý kiến của công chúng

• Trình bày một bản đồ được đề xuất cho Hội đồng Thành phố
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Có một số tiêu chuẩn đã được sử dụng trên toàn quốc và
được các tòa án duy trì.

• Quy mô tương đối bằng nhau ‐ con người, không phải công dân
• Liền kề ‐ khu vực không bị tách biệt
• Duy trì "cộng đồng chung lợi ích”
• Tuân theo ranh giới của chính quyền thành phố/quận/địa phương
• Giữ cho địa phận khu vực được chặt chẽ ‐ hình dáng/chức năng

Nguyên tắc tái phân chia khu truyền thống
Ngăn việc sắp xếp gian lận với mục đích tăng số người trong khu vực có
thể bỏ phiếu cho một đảng hoặc một người nào đó (Gerrymander)
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Nguyên tắc tái phân chia khu truyền thống
Vẽ các Đường ranh giới mới của Hội đồng Thành phố để Đại diện
một cách Công bằng

Có một số tiêu chuẩn đã được sử dụng trên toàn quốc và
được các tòa án duy trì.

• Quy mô tương đối bằng nhau ‐ con người, không phải công dân
• Liền kề ‐ khu vực không bị tách biệt
• Duy trì "cộng đồng chung lợi ích”
• Tuân theo ranh giới của chính quyền thành phố/quận/địa phương
• Giữ cho địa phận khu vực được chặt chẽ ‐ hình dáng/chức năng
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Cộng đồng chung lợi ích
Tập hợp những người giống nhau lại với nhau để đại diện

Cộng đồng chung lợi ích là những khối xây dựng của khu vực.
Một cộng đồng chung lợi ích bao gồm các dân tộc thiểu số và các 
nhóm nói cùng ngôn ngữ và các nhóm khác.

• Chủ quan
• Để mở để bao gồm nhất có thể

Các cộng đồng được điều chỉnh bởi Đạo luật Quyền Bầu cử
• Người Latinh
• Người châu á
• Người Mỹ gốc Phi
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Cộng đồng chung lợi ích
Tập hợp những người giống nhau lại với nhau để đại diện

Cộng đồng chung lợi ích là những khối xây dựng của khu vực.
Một cộng đồng chung lợi ích bao gồm các dân tộc thiểu số và các nhóm nói
cùng ngôn ngữ và các nhóm khác.

• Chủ quan
• Để mở để bao gồm nhất có thể

Các cộng đồng được điều chỉnh bởi Đạo luật Quyền Bầu cử
• Người Latinh
• Người châu á
• Người Mỹ gốc Phi

Mặc dù cộng đồng chung lợi ích có thể bao gồm chủng tộc, nhưng nó không
thể là yếu tố nổi trội trong việc vẽ ranh giới khu vực.
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• Cộng đồng lịch sử
• Lợi ích kinh tế
• Thành phần chủng tộc
• Khu vực dân tộc
• Thích hợp văn hóa
• Cơ sở tôn giáo
• Cộng đồng nhập cư
• Ngôn ngữ sử dụng
• Đặc điểm địa lý
• Các khu phố
• Vùng cơ hội kinh tế

• Khu du lịch
• Học Khu
• Khu vui chơi giải trí ngoài trời
• Các cộng đồng được xác định bởi

các đặc điểm thiên nhiên
• Khu trung tâm thành phố/Đô thị
• Nông thôn hoặc Khu nông nghiệp
• Chủ nhà hoặc Người cho thuê
• Cộng đồng nghệ thuật sáng tạo
• Thị trường truyền thông
• Và còn nhiều nữa

Cộng đồng chung lợi ích
Tập hợp những người giống nhau lại với nhau để đại diện
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Cộng đồng KHÔNG chung lợi ích là gì?
Ngăn việc sắp xếp gian lận nhằm tăng số người trong khu vực có
thể bỏ phiếu cho một đảng hoặc một người nào đó
(Gerrymander)

Đạo luật Bản đồ Công bằng nghiêm cấm việc các nhóm
này được xem là cộng đồng chung lợi ích

• Tham gia Đảng chính trị
• Người đương nhiệm
• Ứng cử viên chính trị

Cũng khó, trong việc phân chia lại, để thực sự vận dụng:

• Nhóm những người có cùng quan điểm không có cùng vị trí
địa lý hoặc ở trên toàn thành phố. 12



Cộng đồng chung lợi ích
Ba câu hỏi quan trọng trong việc xác định cộng đồng của QUÝ VỊ

• Cộng đồng của quý vị có một văn hóa, đặc điểm hay mối
quan hệ chung không?

• Cộng đồng của quý vị cùng bản chất địa lý không? Cộng
đồng có thể được lập bản đồ không?

• Mô tả mối quan hệ của cộng đồng của quý vị với cơ quan
tài phán và nó bị ảnh hưởng như thế nào bởi các quyết
định chính sách do các quan chức được bầu đưa ra.
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Cộng đồng chung Lợi ích là gì?

Một nhóm người thuê nhà sống ở trung tâm thành
phố chứng thực cho Hội đồng Thành phố.

Đây có được coi là một Cộng đồng chung lợi ích?
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Cộng đồng chung Lợi ích là gì?

Một nhóm người cho thuê nhà sống ở trung tâm
thành phố chứng thực cho Hội đồng thành phố.

Đây có được coi là một Cộng đồng chung lợi ích?

ĐƯỢC! Nhóm cư dân này có thể dễ dàng được lập bản
đồ trong một khu vực VÀ họ chia sẻ lợi ích chính sách
chung, có thể được giải quyết thông qua luật pháp hoặc
dịch vụ công cộng.
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Cộng đồng chung Lợi ích là gì?

Một phần của thị trấn có tính chất lịch sử, trước đây là 
trung tâm kinh doanh, cộng đồng hoặc là khu vực từng bị 
phân biệt đối xử thông qua các giao ước hạn chế chủng 
tộc hoặc phân biệt đối xử.

Hội đồng thành phố có nên ưu tiên khu vực lịch sử này 
khi vẽ bản đồ của họ?
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Cộng đồng chung Lợi ích là gì?
Một phần của thị trấn có tính chất lịch sử, trước đây là trung
tâm kinh doanh, cộng đồng hoặc là khu vực từng bị phân
biệt đối xử thông qua các giao ước hạn chế chủng tộc hoặc
phân biệt đối xử.

Hội đồng thành phố có nên ưu tiên khu vực lịch sử này
khi vẽ bản đồ của họ?

CÓ! Các cộng đồng lịch sử và các khu vực có sự phân
biệt đối xử trong lịch sử có thể và cần được công
nhận là một cộng đồng chung lợi ích khi vẽ bản đồ.
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Cộng đồng chung Lợi ích là gì?

Một nhóm những người nuôi chó, sống ở vùng ngoại ô đã 
cùng nhau thúc giục các quan chức dân cử địa phương 
của họ đặt một vòi nước uống cho chó trong công viên 
dành cho chó của họ.

Hội đồng thành phố của họ có coi đây là một cộng 
đồng chung lợi ích không?
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Cộng đồng chung Lợi ích là gì?

Một nhóm những người nuôi chó, sống ở vùng ngoại ô đã
cùng nhau thúc giục các quan chức dân cử địa phương
của họ đặt một vòi nước uống cho chó trong công viên
dành cho chó của họ.

Hội đồng thành phố của họ có coi đây là một cộng
đồng chung lợi ích không?

CÓ! Đây là một nhóm người ở một vị trí địa lý có
nhu cầu giống nhau về các dịch vụ công cộng.
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Cộng đồng chung Lợi ích là gì?

Một nhóm toàn tiểu bang dành cho những người
hâm mộ nhóm San Francisco Giants chứng thực cho
Hội đồng thành phố.

Cộng đồng chung Lợi ích là gì?
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Cộng đồng chung Lợi ích là gì?

Một nhóm toàn tiểu bang dành cho những người
hâm mộ nhóm San Francisco Giants chứng thực cho
Hội đồng thành phố.

Cộng đồng chung Lợi ích là gì?

KHÔNG! Điều quan trọng là cộng đồng chung lợi ích phải
đủ riêng biệt để vẽ trên bản đồ. Nhóm này ở trên khắp
tiểu bang, và không có khả năng có một cơ quan quản lý
có bất kỳ tiếng nói nào về những vấn đề này.
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Mẫu Cộng đồng chung Lợi ích
(Mẫu Community of Interest (COI))
Gửi mẫu COI của quý vị
Ý kiến có thể được cung cấp trong
các buổi trưng cầu dân ý hoặc
bằng cách dùng “Mẫu Khảo sát
Cộng đồng chung Lợi ích” của
chúng tôi trên trang web của
thành phố.

Biểu mẫu có sẵn bằng tiếng Anh, 
tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng
Hàn và tiếng Trung (Giản thể).  22



Đệ trình bản đồ
Sẽ có Bản đồ trực tuyến trong tháng tới.

Hai loại nhận xét mong nhận được:
• Bản đồ cộng đồng chung Lợi ích (Tháng 9 ‐ Kết thúc quy trình)

• Kế hoạch Khu vực dựa trên dữ liệu năm 2020 (Công bố
dữ liệu ‐ Thông qua lần cuối)
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Cộng đồng chung lợi ích
Vẽ Cộng đồng chung Lợi ích của QUÝ VỊ

Thành phố Santa Ana sẽ sử dụng DistrictR làm công 
cụ lập bản đồ công cộng để cho phép cư dân vẽ các 
Cộng đồng chung Lợi ích của riêng họ.

https://districtr.org/tag/santa_ana
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Cộng đồng chung lợi ích
Vẽ Cộng đồng chung Lợi ích của QUÝ VỊ

Cũng sẽ có các bản đồ giấy cho công chúng sử dụng để vẽ 
cộng đồng chung lợi ích của họ.
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CÔNG CỤ LẬP BẢN ĐỒ CỘNG ĐỒNG
Vui lòng sử dụng bản đồ này để vẽ cộng đồng chung lợi
ích của quý vị. Điều quan trọng là phải biết về các cộng
đồng để các đường ranh giới khu vực mới có thể tăng
tiếng nói của cư dân.

Đạo luật Bản đồ Công bằng xác định "Cộng đồng chung
lợi ích" là dân số có chung lợi ích kinh tế hoặc xã hội và
nên được bao gồm trong một khu vực duy nhất cho các
mục đích đại diện hiệu quả và công bằng.

Để bắt đầu, hãy điền tên cho cộng đồng của quý vị, tên
và địa chỉ email của quý vị cũng như mô tả về cộng đồng
của quý vị. Sau đó, hãy vẽ cộng đồng của quý vị trên bản
đồ.

____________________
TÊN CỘNG ĐỒNG

____________________     ____________________
TÊN  EMAIL

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
MÔ TẢ
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Hội thảo Tái phân chia khu Thành phố Santa Ana
Lịch trình các cuộc họp tiếp ngoại
25 tháng 9
Thứ bảy

10 giờ sáng Delhi Center
505 E. Central Ave. 

Khu vực 6

7 tháng 10 
Thứ Năm

6 giờ chiều Pentecostal Church of God
1025 W. Memory Lane

Khu vực 3

9 tháng 10 
Thứ bảy

10 giờ sáng  Southwest Senior Center
2201 W. McFadden Ave.

Khu vực 2

23 tháng 10 
Thứ Bảy

1 giờ chiều Salgado Recreation Center
706 N. Newhope St.

Khu vực 1

29 tháng 10 
Thứ Sáu

6 giờ chiều El Salvador Community 
Center
1825 W. Civic Center Dr.

Khu vực 5

30 tháng 10
Thứ Bảy

10 giờ sáng Memorial Community Center
2102 S. Flower St.

Khu vực 4
27



Trưng cầu Dân ý Tái phân chia khu Thành phố Santa Ana
Lịch trình các cuộc họp Hội đồng sắp tới

5 tháng 10
Thứ Ba

7 giờ tối Phòng Hội đồng Thành phố
22 Civic Center

19 tháng 10
Thứ Ba

7 giờ tối Phòng Hội đồng Thành phố
22 Civic Center

2 tháng 11 
Thứ Ba

7 giờ tối Phòng Hội đồng Thành phố
22 Civic Center

15 tháng 11 
Thứ Hai

5 giờ tối Phòng Hội đồng Thành phố
22 Civic Center

6 tháng 12
Thứ Hai

5 giờ tối Phòng Hội đồng Thành phố
22 Civic Center
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Thông tin tham gia cuộc họp trực tuyến
Nếu quý vị không thể đến tham gia trực tiếp, quý
vị có thể tham gia vào các buổi hội thảo tái phân
chia khu và các buổi trưng cầu dân ý theo lịch
trình bằng cách:

Qua Zoom‐
https://us02web.zoom.us/j/315965149

hoặc Gọi (669) 900‐9128 và nhập
ID Cuộc họp: 315 965 149#. 29



Trang web Tái Phân chia khu Thành phố 
Santa Ana

Tái phân chia khu | Thành phố Santa Ana
(www.santa‐ana.org/redistricting)
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