Tái Phân định Địa hạt Bầu cử: Các bước Tham gia
Chia nhóm những người có đặc điểm và lợi ích giống nhau vào cùng một địa hạt sẽ giúp họ có tiếng nói mạnh
mẽ hơn để giải quyết các vấn đề của họ. Việc tham gia vào quá trình tái phân định địa hạt bầu cử sẽ hiệu quả
hơn khi được thực hiện theo cách thức tập thể. Nhiều bước để tham gia rất giống với các hoạt động liên quan
đến việc quý vị lên tiếng và đạt được những bước tiến để giải quyết vấn đề của mình ngay cả sau khi quá
trình tái phân định kết thúc.

HIỂU CÁC NGUYÊN TẮC
•Hiểu các nguyên tắc và khái niệm cơ bản ảnh hưởng đến việc tái phân định địa hạt.
•Các nguyên tắc và tiêu chí được sử dụng sẽ có sự khác nhau giữa các tiêu bang và cấp chính quyền.

TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG CỦA QUÝ VỊ
•Tìm những người láng giềng hoặc các tổ chức quan tâm đến việc tái phân định, đặc biệt là những
người cùng chung quan điểm.
•Lập ra một liên minh với một loạt nguyên tắc. Việc tái phân định có thể là một vấn đề gây chia rẽ,
nơi các nhóm có thể bị thao túng và đối đầu với nhau.

LÀM RÕ CÁC MỤC TIÊU CỦA QUÝ VỊ
•Quý vị và láng giềng của mình quan tâm đến các vấn đề gì?
•Cấp chính quyền nào có tác động đến các vấn đề đó?
•Quý vị đang ủng hộ cho một cộng đồng có chung lợi ích hay một kế hoạch bản đồ tổng thể?
•Việc tác động đến các bản đồ sẽ giúp quý vị như thế nào?

XÁC ĐỊNH MONG MUỐN CỦA CỘNG ĐỒNG CỦA QUÝ VỊ HOẶC
NGƯỜI NÀO KHÁC
•Cùng những người láng giềng hoặc liên minh của quý vị tạo ra các hồ sơ cộng đồng.
•Thu thập các câu chuyện tác động đến cộng đồng.

CHỨNG THỰC TRONG CÁC CUỘC ĐIỀU TRẦN
•Nghiên cứu quá trình vẽ bản đồ: ai ra quyết định về các bản đồ, khi nào diễn ra điều trần và hạn
chót là khi nào, quy tắc về chứng thực như thế nào.
•Cung cấp các lời chứng về cộng đồng của quý vị (càng nhiều càng tốt).
•Trình bày các bản đồ, hồ sơ cộng đồng và các câu chuyện tác động.

VẬN ĐỘNG CHO CỘNG ĐỒNG CỦA QUÝ VỊ
•Chiến lược của quý vị sẽ thay đổi tùy theo việc ai là người sẽ chịu trách nhiệm vẽ bản đồ (các nhà lập
pháp, các ủy ban độc lập v.v...).
•Hiểu động lực của những người đưa ra quyết định là gì.

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).

