Những Câu Hỏi Về Bản Đồ Mới

Những Câu Hỏi Thường Gặp:
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Khi nào bản đồ mới có hiệu lực?
Khoản 21, phần 2(i) trong Hiến Pháp tiểu bang quy định
rằng bản đồ cuối cùng được xem là đã được “ban hành”
vào ngày chứng nhận lên Quốc Vụ Khanh (12/27/2021).
Ngày “ban hành” khởi đầu cho thời gian 90 ngày để nộp
đơn kiến nghị trưng cầu dân ý. Nếu không có đơn kiến
nghị trưng cầu dân ý đầy đủ và được nộp đúng thời hạn,
bản dồ sẽ trở nên “có hiệu lực” 90 ngày sau khi ban
hành/chứng nhận (3/27/22). Nhưng bản dồ và ranh giới
quận mới trên thực tế không trở nên “hoạt động” cho
đến cuộc tổng tuyển cử và bầu cử sơ bộ năm 2022; ranh
giới mới được sử dụng cho những cuộc bầu cử này và
các quận mới không thật sự “tồn tại” cho đến sau khi
hoàn tất cuộc tổng tuyển cử năm 2022.

Tôi có người đại diện mới không?
Ranh giới hiện tại vẫn áp dụng để xác định thành phần các
viên chức và chức vụ được chọn khác nhau; nói cách khác,
cho đến cuộc tổng tuyển cử/nhận chức năm 2022, các cử
tri vẫn do người đại diện từ quận cũ/hiện tại của họ làm
đại diện, không phải từ người đại diện hiện tại của quận
mới mà họ có thể nhận thấy mình ở đó sau cuộc bầu cử
năm 2022.

Nếu người đại diện từ chức thì sao?
Cuộc bầu cử đặc biệt cho vị trí còn trống ở quận hiện tại
sử dụng ranh giới “cũ” và diễn ra ở quận mà nó tồn tại khi
ứng cử viên đó được bầu chọn lần gần đây nhất, cho dù
cuộc bầu cử đặc biệt này có thể diễn ra sau ngày 27 tháng
3 năm 2022.
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Tôi có thể nhìn thấy bản đồ cuối cùng ở đâu?
Bản đồ cuối cùng ở định dạng PDF, quý vị có thể tìm thấy tập
tin về sự tương đồng và hình dạng trên trang web của CRC,
trong tab 'Bản đồ cuối cùng':
https://www.wedrawthelinesca.org/final_maps
Sử dụng trình xem bản đồ ở cuối trang đó để xem quận của
quý vị, phóng to và thu nhỏ cộng đồng của quý vị. Bắt đầu
bằng cách nhập địa chỉ hoặc mã zip trong ô tìm kiếm.
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Tôi có thể nhìn thấy bản đồ hiện tại ở đâu?
Quý vị có thể xem bản đồ hiện tại (được chấp thuận vào năm
2011) bằng cách sử dụng trình xem bản đồ trong tab "Dữ
liệu" trên trang web CRC. Sau khi quý vị nhập địa chỉ hoặc mã
zip, chỉ cần chọn bản đồ "ngày hiện tại" trong trình đơn thả
xuống để xem loại bản đồ yêu cầu (Quốc Hội, Thượng Viện,
Hạ Viện, Ban Công Bằng).
https://www.wedrawthelinesca.org/map_viewer

Tôi có thể tìm thấy báo cáo bản đồ cuối
cùng ở đâu?
Báo cáo cuối cùng và tất cả các tập tin đính kèm có trên trang
web CRC trong tab "Báo Cáo Bản Đồ Cuối Cùng".
https://www.wedrawthelinesca.org/final_maps_report
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Cử tri nhanh/chậm là gì?
Thời hạn xen kẽ đối với Thượng Nghị Viện Tiểu Bang nghĩa là sẽ
có sự chồng chéo giữa quận cũ và mới đối với các quận Thượng
Viện có số chẵn. Tìm hiểu thêm về chủ đề này ở đây:
https://lwvc.org/deferred-and-accelerated-voters-redistrictingand-state-senate

Tại sao quận của tôi được vẽ theo cách này?
Khi vẽ bản đồ, các Ủy Viên tuân theo tiêu chí điều chỉnh nghiêm
ngặt như được trình bày trong Hiến Pháp California. Tìm hiểu
thêm về tiêu chí này ở đây:
https://www.wedrawthelinesca.org/faq#what_criteria_are_used_
when_drawing_maps

Để biết thêm thông tin về CRC, vui lòng truy cập: https://www.WeDrawTheLinesCA.org/

