
Proseso ng Redistricting  sa County ng 
San Diego  

Bawat sampung taon, ginagamit ng lokal na gobyerno ang bagong census data sa pag-redraw sa kanilang 
linya ng distrito upang maipakita kung paano nagbago ang lokal na populasyon. Kinakailangan ng Assembly 
Bill 849 (2019) na ang mga lungsod at mga county na makilahok ang mga komunidad sa proseso ng 
redistricting sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pampublikong mga pagdinig at/o workshops at 
pagsasagawa ng pampublikong outreach, kasama ang mga hindi nagsasalita ng Ingles na mga Komunidad. 

Ano ang redistricting? 

Bawat sampung taon, ang mga distrito ay maaaring mag-redraw para ang bawat distrito ay may pantay na 
populasyon. Ang prosesong ito, na tinatawag na redistricting, ay mahalaga upang masiguro na ang bawat 
miyembro ng kuponan ay kinakatawanan ang parehong bilang ng mga pinamamahalaan. Sa San Diego, ang 
Independent Redistricting Commission (IRC) ay responsable sa pagbuo ng mga distritong tagapangasiwa. 
Isinasagawa ang redistricting gamit ang U.S. Census na data, na inaasahang ay ilalabas sa Setyembre 30, 
2021. Para sa County ng San Diego, ang kasalukuyang batas ng estado ay kinakailangan ng proseso ng 
redistricting na makumpleto sa Disyembre 15, 2021.  Ang pagpapalabas ng Census ay naantala dahil sa 
patuloy na pandemiko ng COVID-19. Ang epekto ng pagkaantala nito sa proseso ng redistricting at timeline ay 
masusubaybayan nang maigi.  

Bakit mahalaga ang redistricting sa akin? 

Ang redistricting ng County ay nagpapasya kung aling mga kapit-bahayan at mga komunidad ang nai-grupo 
sa isang distrito na may layuning ihalal ang miyembro ng Board of Supervisors. 

Maghahanap ang IRC ng mga tugon sa pagpili ng susunod na distrito ng mapa para sa mga distrito ng 
pangangasiwa ng County ng San Diego. Ikaw ay may oportunidad na ibahagi sa IRC kung sa tingin mo paano 
mabubuo ang mga hangganan ng mga distrito sa kinatawan ng iyong komunidad.  

Maaari kang mag-email sa  redistricting@sdcounty.ca.gov upang malaman kung paano naisasagawa ang 
proseso.  

Ano ang itsura ng kasalukuyang mga distrito ng tagapangasiwa? 

Maaari mong makita ang mapa ng kasalukuyang mga distrito ng tagapangasiwa ng county dito: 
www.sandiegocounty.gov/general/bos 

Anong mga pamantayan na gagamitin ng IRC kapag bumubuo ng mga linya ng distrito? 

Susunod ang IRC sa pamantayan na nakasaad sa pederal na konstitusyon at mga palatuntunan kasama ang 
pagbuo ng mga distrito na may pantay na populasyon at pagsunod sa pederal na Voting Rights Act. Dagdag 
dito, hangga’t maaari, iaangkop ang mga linya ng distrito gamit ang mga sumusunod na pamantayan: (1) mga 
distritong nakakahawa ayon sa heograpiya (bawat distrito ng tagapangasiwa ay dapat nakikibahagi ng parehong 
hangganan sa susunod), (2) ang heyograpiya ng integridad ng lokal na kapit-bahayan o mga komunidad ay 
ayon sa pagbawas sa paghati nito, (3) integridad ng heyograpiya ng lungsod ay ayon sa pagbawas sa paghati 
nito, (4) madaling matukoy na hangganan na sumusunod sa natural  o artipisyal na mga paghadlang ( ilog, 
kalye, highways, riles, atbp), at (5) ang mga linya ay mabubuo sa pag-udyok sa geographic compactness. 
Dagdag dito, ang lugar ng paninirahan ng sinumang kinakailangan o kandidatong politiko ay hindi 
ikokonsidera at ang hangganan sa distrito ay hindi mabubuo para sa layunin  ng pagbigay ng pabor o 
pagdiskrimina laban sa partidong politikal.  Pinakahuli, kinakailangan ng County Charter na mayroong tatlong 
mga distrito na kasama sa unincorporated na teritoryo na may dalawang distrito na may lugar ng heyograpiya 
na nasa labas ng incorporated na mga lungsod.   

Paano aabisuhan ng IRC ang publiko tungkol sa redistricting? 

Ang IRC, na may suporta sa isang pampublikong outreach at engagement consultant, ay magpapahayag sa 
proseso ng redistricting. Dagdag dito, ang IRC ay magsasagawa ng kabutihang loob na abisuhan ang mga 
grupo ng komunidad tungkol sa proseso ng redistricting. Ang mga pampublikong pagpupulong ng IRC ay 
magaggamit sa nalalapat na mga wika (Espanyol, Vietnamese, Intsik, Tagalog, Arabiko, Niponggo, Korean, 
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at Laotian), kung hiniling ang pagsalin na isinumite nang maaga. Aabisuhan ng IRC ang publiko tungkol sa 
pagdinig sa redistricting, magpapaskil ng mapa nang online bago ang pag-angkop nito, at bumuo ng isang 
web page para sa lahat ng mahalagang impormasyon tungkol sa proseso ng redistricting. 

Paano ako magiging bahagi nito? 

Magsasagawa ang IRC ng pampublikong pagdinig sa bawat mga distrito ng tagapangasiwa upang 
makatanggap ng tugon sa publiko kung saan ang mga linya ng distrito ay mabubuo. Dagdag dito, ang 
impormasyon ay mapapaskil sa webpage ng redistricting ng county.  

Maaari mo ring isumite ang mga kumento sa publiko ng IRC, kasama ang iminungkahing mga mapa, sa 
pamamagitan ng pag- email sa: iredistricting@sdcounty.ca.gov 

Saan ko makikita ang karagdagan nito? 

Ang webpage ng proseso ng redistricting ng county ay makikita dito: 
www.sandiegocounty.gov/redistricting/. Anumang mga katanungan ay maaaring ipadala sa email sa : 
redistricting@sdcounty.ca.gov. Kung nais mo na makatanggap ng mga updates tungkol sa naisagawa ng  
Independent Redistricting Commission sa pagbuo ng mga hangganan ng Tagapangasiwa, magpadala dito: 
https://public.govdelivery.com/accounts/CASAND/subscriber/new?topic_id=CASAND_406  
 

 
 
Redistricting - County English 
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