
ຂ້ັນຕອນການກໍານົດເຂດໃໝ່ໃນຄາວຕ້ີ San Diego  

ທຸກໆສິ ບປີ  ລັດຖະບານທ້ອງຖ່ິນຈະນໍ າໃຊ້ຂໍ ້ ມູນການສໍ າຫຼວດປະຊາກອນໃໝ່ໃນການແບ່ງເຂດໃຫມ່ 
ເພ່ືອສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າມີການປ່ຽນແປງຂອງປະຊາກອນໃນທ້ອງຖ່ິນແນວໃດ. ລັດຖະບັນຍັດ 849 (2019)  ຫຼື  Assembly Bill 849 
(2019) ກໍານົດໃຫ້ເມືອງແລະຄາວຕ້ີຕ່າງໆ ອະນຸຍາດໃຫ້ຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂ້ັນຕອນການກໍານົດເຂດໃໝ່ 
ໂດຍຈັດໃຫ້ມີການເຮັດປະຊາພິຈານ ແລະ/ຫຼື ເວີ ກຊັອບ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ ້ ມູນຄວາມຮູ້ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ, 
ລວມເຖິງຊຸມຂົນທີ່ ບໍ່ ເວົ ້ າພາສາອັງກິດ. 

ການກໍານົດເຂດໃໝ່ແມ່ນຫຍັງ? 

ທຸກໆສິ ບປີ  ຈະຕ້ອງມີການແບ່ງເຂດເມືອງຕ່າງໆໃໝ່ ເພ່ືອໃຫ້ແຕ່ລະເຂດມີຈໍ ານວນປະຊາກອນທ່ີເທ່ົາທຽມກັນຕາມຄວາມເປັນຈິ ງ.   
ຂ້ັນຕອນນີ ້ ເອີ ້ ນວ່າການກໍານົດເຂດໃໝ່ 
ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໃນການຮັບປະກັນວ່າສະມາຊິ ກຄະນະກໍານະການແຕ່ລະຄົນເປັນຕົວແທນຈໍ ານວນຜູ້ມີສິ ດລົງຄະແນນສຽງເລື ອກຕ້ັ
ງທ່ີເທ່ົາທຽມກັນ. ໃນຄາວຕ້ີ San Diego, ຄະນະກໍາມະການອິ ດສະຫຼະກໍານົດເຂດໃຫມ່ (Independent Redistricting Commission ຫຼື  
IRC) ມີໜ້າທີ່ ຮັບຜິດຊອບໃນການແບ່ງເຂດການປົກຄອງໃໝ່. 
ການກໍານົດເຂດໃໝ່ນີ ້ ແມ່ນດໍ າເນີ ນການໂດຍການນໍ າໃຊ້ຂໍ ້ ມູນການສໍາຫຼວດປະຊາກອນສະຫະລັດອາເມລິ ກາ, 
ເຊິ່ ງປະຈຸບັນຄາດວ່າຈະມີການເປີ ດເຜີຍຂໍ ້ ມູນນີ ້  ພາຍໃນວັນທີ  30 ເດື ອນກັນຍາ ປີ  2021. ສໍ າລັບຄາວຕ້ີ San Diego 
ນ້ັນກົດໝາຍຂອງລັດສະບັບປະຈຸບັນກໍານົດໃຫ້ເຮັດຂ້ັນຕອນການກໍານົດເຂດໃໝ່ໃຫ້ສໍ າເລັດພາຍໃນວັນທີ  15 ເດື ອນທັນວາ ປີ  2021. 
ການເປິ ດເຜີຍຂໍ ້ ມູນແມ່ນຊັກຊ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຍ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິ ດ-19 ຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ. 
ຈະມີການຕີດຕາມກວດກາຢ່າງໃກ້ຊິ ດກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຊັກຊ້ານີ ້ ທີ່ ມີຕ່ໍຂ້ັນຕອນແລະກໍານົດເວລາໃນການກໍານົດເຂດໃໝ່. 

ເປັນຫຍັງການກໍານົດເຂດໃໝ່ຈຶ່ ງມີ ຄວາມສໍ າຄັນກັບຂ້າພະເຈົ ້ າ? 

ການກໍານົດເມືອງໃໝ່ຂອງຄາວຕ້ີແມ່ນເປັນການກໍານົດວ່າຈະລວມເອົ າລະແວກໃກ້ຄຽງແລະຊຸມຊົນໃດເຂ້ົານໍ າກັນໃນເຂດເພ່ືອຈຸດປະສົ
ງໃນການເລື ອກຕ້ັງສະມາຊິ ກຄະນະກໍານະການກໍາກັບດູແລ. ທາງ IRC ຈະຂໍ ຄໍ າເຫັນໃນການເລື ອກແຜນທ່ີທີ່ ຈະນໍ າໃຊ້ຕ່ໍໄປ 
ສໍ າລັບເຂດການປົກຄອງໃນຄາວຕ້ີ San Diego. ທ່ານຈະມີໂອກາດໃນການແບ່ງປັນຄໍ າເຫັນກັບ IRC 
ວ່າຄວນຈະແບ່ງເຂດແດນເມືອງແນວໃດເພ່ືອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນຈິ ງທີ່ ສຸດກ່ຽວກັບຊຸມຊົນຂອງທ່ານ. 
ທ່ານສາມາດສ່ົງອີ ເມວໄປທີ່  redistricting@sdcounty.ca.gov ເພ່ືອສອບຖາມຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບຂ້ັນຕອນດໍ າເນິນການ. 

ເຂດການປົກຄອງທີ່ ມີ ຢູ່ໃນປະຈຸບັນມີ ລັກສະນະເປັນແນວໃດ? 

ທ່ານສາມາດຊອກຫາແຜນທ່ີເຂດການປົກຄອງປະຈຸບັນຂອງຄາວຕ້ີໄດ້ບ່ອນນີ ້ : www.sandiegocounty.gov/general/bos 

ທາງ IRC ຈະໃຊ້ກົດເກນໃດໃນການແບ່ງເຂດເມື ອງ? 

ທາງ IRC ຈະປະຕິບັດຕາມກົດເກນທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນລັດຖະທໍາມະນູນຂອງລັດຖະບານກາງແລະລັດຖະບັນຍັດຕ່າງໆ 
ລວມເຖິງການສ້າງເຂດຕ່າງໆທ່ີມີຈໍ ານວນປະຊາກອນທ່ີເທ່ົາທຽມກັນ 
ແລະປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານກາງວ່າດ້ວຍສິດທິໃນການເລື ອກຕ້ັງ (Voting Rights Act). ນອກຈາກນ້ັນ, 
ຈະນໍ າໃຊ້ເສ້ັນແບ່ງເຂດໂດຍການໃຊ້ກົດເກນຂ້າງລຸ່ມນີ ້ ໃນຂອບເຂດທ່ີສາມາດປະຕິດບັດໄດ້: (1)ເຂດພູມິສາດທີ່ ຕິດກັນ 
(ເຂດການປົກຄອງແຕ່ລະເຂດຄວນຈະໃຊ້ເສ້ນແບ່ງເຂດຮ່ວມກັບເຂດທີ່ ຢູ່ຕິດກັນ), (2) 
ຈະໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບພ້ືນທີ່ ພູມິສາດທ່ີເປັນອັນດຽວກັນໃນລະແວກໃກ້ຄຽງແລະຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ 
ດ້ວຍວິ ທີ ທີ່ ເປັນການແຍກພ້ືນທີ່ ເຫ່ຼານ້ັນອອກຈາກກັນໃຫ້ນ້ອຍທ່ີສຸດ, (3) 
ຈະໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບພ້ືນທີ່ ພູມິສາດທ່ີເປັນອັນດຽວກັນຂອງເມືອງ 
ດ້ວຍວິ ທີ ທີ່ ເປັນການແຍກພ້ືນທີ່ ເຫ່ຼານ້ັນອອກຈາກກັນໃຫ້ນ້ອຍທ່ີສຸດ, (4) 
ເຂດແດນທີ່ ສາມາດລະບຸໄດ້ງ່ າຍເຊິ່ ງເປັນໄປຕາມສິ່ ງກີດຂວາງທາງທໍາມະຂາດ ຫຼື ສິ່ ງກີດຂວາງທຽມ (ແມ່ນໍ ້ າ, ຖະໜົນ, ທາງຫຼວງ, 
ເສ້ັນທາງລົດໄຟ ແລະອື່ ນໆ) ແລະ (5) ຈະແບ່ງເສ້ັນເຂດແດນເພ່ືອສະນັບສະໜູນໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມໜາແນ່ນ ທາງພູມິສາດ. 
ນອກຈາກນ້ັນ ຈະບໍ່ ພິຈາລະນາແບ່ງເຂດຕາມທ່ີຢູ່ອາໄສຂອງຜູ້ທີ່ ດໍ າລົງຕໍາແໜ່ງທາງການເມືອງຢູ່ແລ້ວ ຫຼື ຂອງ             
ຜູ້ສະໝັກຮັບເລື ອກຕ້ັງທາງການເມືອງ ແລະຈະບໍ່ ແບ່ງເສ້ັນເຂດແດນເພ່ືອຈຸດປະສົງໃນການສະນັບສະໜູນຊ່ວຍເຫືຼອ 
ຫຼື ເລື ອກປະຕິບັດຕ່ໍພັກການເມືອງໃດໜ່ຶງ. ສຸດທ້າຍນີ ້  ກົດໝາຍຂອງຄາວຕ້ີ (County Charter) 
ມີຂໍ ້ ກໍານົດວ່າຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ສາມເຂດລວມເອົ າພ້ືນທີ່ ທີ່ ບໍ່ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງເມືອງ (unincorporated territory) ເຂົ ້ ານໍ າກັນ 
ແລະອີ ກສອງເຂດຕ້ອງມີພ້ືນທີ່ ພູມີສາດທ່ີມີພ້ືນທີ່ ສ່ວນຫຼາຍຢູ່ນອກການປົກຄອງຂອງເມືອງ.   
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ທາງ IRC ຈະແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນຊາບໄດ້ແນວໃດກ່ຽວກັບການກໍານົດເຂດໃໝ່? 

ດ້ວຍການສະນັບສະໜູນຈາກທ່ີປຶ ກສາດ້ານການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ທາງ IRC ຈະເຜີຍແຜ່       
ຂ້ັນຕອນການກໍານົດເຂດໃໝ່. ນອກຈາກນ້ັນ IRC 
ຈະໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມໂດຍສຸຈະລິ ດໃຈໃນການແຈ້ງໃຫ້ກຸ່ມຊຸມຊົນຕ່າງໆທ່ີມີປະຊາກອນຫຼາກຫຼາຍຊາບກ່ຽວກັບຂ້ັນຕອນການກໍານົດເ
ຂດໃໝ່. ການປະຊຸມຂອງ IRC ຮ່ວມກັບປະຊາຊົນແມ່ນຈະຈັດໃຫ້ມີຂຶ ້ ນເປັນພາສາທີ່ ເໝາະສົມ (ພາສາສະເປນ, ພາສາຫວຽດນາມ, 
ພາສາຈີ ນ, ພາສາຟິລິ ປິ ນ, ພາສາອາຫັຼບ, ພາສາຍີ່ ປຸ່ນ, ພາສາເກາຫີຼ ແລະ  ພາສາລາວ) ຖ້າໄດ້ມີການສ່ົງຄํາຮ້ອງຂໍ ກ່ອນການປະຊຸມ. 
ທາງ IRC ແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນຊາບກ່ຽວກັບການເຮັດປະຊາພິຈານການກໍານົດເຂດໃໝ່, ໂພສແຜນທ່ີທາງອອນລາຍກ່ອນຈະນໍາໃຊ້ 
ແລະສ້າງໜ້າເວັບໄຊຂ້ຶນມາສະເພາະເພ່ືອໃຫ້ຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບຂ້ັນຕອນການກໍານົດເຂດໃໝ່. 

ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະມີ ສ່ວນຮ່ວມໄດ້ແນວໃດ? 

ທາງ IRC 
ຈະຈັດໃຫ້ມີການເຮັດປະຊາພິຈານໃນແຕ່ລະເຂດການປົກຄອງເພ່ືອຮັບຟັງຄໍ າເຫັນຈາກປະຊາຊົນກ່ຽວກັບບໍ ລິ ເວນທີ່ ທາງເຂດຄວນຈະແ
ບ່ງເຂດເມືອງ. ນອກຈາກນ້ັນຈະມີການໂພສຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານທາງໜ້າເວັບໄຊການກໍານົດເຂດໃໝ່ຂອງຄາວຕ້ີ. 

ທ່ານຍັງສາມາດສ່ົງຄໍ າເຫັນຂອງປະຊາຂົນໄປໃຫ້ IRC, ລວມທັງຮ່າງແຜນທີ່ ທີ່ ຍື່ ນສະເໜີທາງອີ ເມວໄດ້ທີ່ : 
redistricting@sdcounty.ca.gov 

ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະຫາຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີ ມໄດ້ຈາກບ່ອນໃດ? 

ທ່ານສາມາດຊອກຫາໜ້າເວັບໄຊກ່ຽວກັບຂ້ັນຕອນການກໍານົດເຂດໃໝ່ໄດ້ບ່ອນນີ ້ : 
www.sandiegocounty.gov/redistricting/. ທ່ານສາມາດສ່ົງຄໍ າຖາມຕ່າງໆໄປທາງອີ ເມວໄດ້ທີ່ : redistricting@sdcounty.ca.gov.        
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໄດ້ຮັບຂໍ ້ ມູນອັບເດດກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກຂອງຄະນະກໍາມະການອິ ດສະຫຼະກໍານົດເຂດໃຫມ່ໃນການແບ່ງເຂດ 
ປົກຄອງໃໝ່, ກະລຸນາລົງທະບຽນບ່ອນນີ ້ : 
https://public.govdelivery.com/accounts/CASAND/subscriber/new?topic_id=CASAND_406  
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