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

Phê duyệt
bản đồ

Bầu cử bằng
bản đồ mới

• 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.

•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.

•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.
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