
 

Tài liệu đào tạo về tái phân định ranh giới địa hạt đã được lập bởi Common Cause, Quỹ Giáo dục và Bảo vệ Hợp pháp của Người Mỹ gốc Mexico (Mexican American Legal Defense and Educational 
Fund) và State Voices phối hợp với Liên minh Arizona vì Sự Thay đổi, Công lý Tiến bộ của Người Mỹ gốc Á (Arizona Coalition for Change, Asian Americans Advancing Justice) | AAJC, Tổ chức Công lý 
Tiến bộ cho Người Mỹ gốc Á (Asian Americans Advancing Justice) | Los Angeles, Quỹ Vấn đề Cử tri Da đen (Black Voters Matter Fund), Trung tâm Công lý Brennan (Brennan Center for Justice), Trung 
tâm Pháp lý Chiến dịch (Campaign Legal Center), Trung tâm Thay đổi Cộng đồng (Center for Community Change), Phong trào Cải cách Nhập cư Công bằng (FIRM, Fair Immigration Reform Movement), 
Trung tâm Dân chủ Bình dân (Center for Popular Democracy), Đảng Dân chủ, Ủy ban Luật sư về Quyền Công dân theo Luật (Lawyers Committee for Civil Rights Under Law), Hiệp hội Quốc gia vì Sự 
Tiến bộ của Người da màu- Quỹ Bảo vệ Pháp lý (National Association for the Advancement of Colored People- Legal Defense Fund), Quỹ Giáo dục NALEO, Pennsylvania Voice, và Liên minh Miền Nam 
vì Công bằng Xã hội (Southern Coalition for Social Justice). 

Tham gia: Hiểu về Quy trình 
Khi cân nhắc tham gia vào việc tái phân định địa hạt bầu cử, điều quan trọng là quý vị cần hiểu quá trình này 
diễn ra như thế nào. Dù các quy tắc và thời gian biểu khác nhau đối với từng tiểu bang và khu vực địa 
phương, vẫn có một số giai đoạn chung mà công chúng có thể tham gia. 

 

Dữ liệu              
thống kê

•Tất cả bắt đầu sau khi dữ liệu thống kê dân số năm 2020 được công bố. Đây là dữ liệu chính được sử dụng cho tất cả những
việc tái phân định địa hạt. Cục thống kê dân số thường được giao nhiệm vụ cung cấp kết quả thống kê dân số cho các tiểu bang
trước ngày 1 tháng 4 năm 2021. Do đại dịch COVID-19, thời hạn công bố dữ liệu đã bị trì hoãn. Giờ đây, dữ liệu sẽ được công
bố theo từng tiểu bang trong suốt tháng 7, và tất cả các tiểu bang sẽ nhận được dữ liệu tái phân định địa hạt của mình trước
ngày 31 tháng 7 năm 2021.

•Nếu các tổ chức cộng đồng đã tham gia tiếp cận thống kê dân số, họ có thể bắt đầu liên hệ những người hàng xóm ngay lúc
này. Thu thập các câu chuyện, các vấn đề và thông tin liên hệ là một cách để bắt đầu chuẩn bị cho việc tái phân định.

Điều trần             
công khai

•Cơ quan tái phân định địa hạt, cho dù là cơ quan lập pháp hay một ủy ban, có thể sẽ công bố quy trình và
ngày điều trần công khai. Điều này có thể được thực hiện mà không cần thông báo nhiều hoặc không được
biết đến rộng rãi. Quan trọng là chú ý đến những người có quyền ra quyết định. Các phiên điều trần là
cơ hội để các thành viên trong cộng đồng kể câu chuyện của họ và trình bày một trường hợp để giữ cho
cộng đồng của họ lại với nhau. Có thể có các phiên điều trần trước khi bất kỳ bản đồ phác thảo nào được
trình bày.

Bản đồ           
phác thảo

•Tùy thuộc vào các nguyên tắc mà bản đồ phác thảo có thể được đưa ra với một cơ hội được góp ý
trước khi tiến hành bỏ phiếu để quyết định bản đồ cuối cùng. Việc tiếp cận được với các bản đồ
cũng như các dữ liệu nằm bên dưới sẽ rất quan trọng cho việc phân tích bản đồ. Một vài điều cần
xem xét là bản đồ có bao gồm những đề nghị của cộng đồng hay không, có tôn trọng những khu
vực lân cận hay không, và có tuân thủ Đạo Luật về Quyền Bầu cử và các tiêu chuẩn khác về tái
phân định địa hạt hay không.

Phê duyệt  
bản đồ

•Nếu có một quy trình lập pháp về tái phân định địa hạt, có thể trực tiếp vận động và giáo dục những người
ra quyết định.

•Sau khi các bản đồ được phê duyệt, chúng có thể được đánh giá về các thách thức pháp lý tiềm ẩn. Nếu các
bản đồ không đạt yêu cầu và có thể xảy ra trường hợp vi phạm Đạo luật về Quyền Bầu cử, chúng có thể bị
đưa ra tòa án.

Bầu cử bằng 
bản đồ mới

•Các bản đồ mới sẽ được sử dụng trong các cuộc bầu cử tiếp theo trong 10 năm tới. Các tác động lâu dài của
việc tái phân định địa hạt là một trong những lý do quan trọng nhất để các cộng đồng tham gia.


