2020
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ
ਮੁੜ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ
ਹਰੇਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ।
ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ!
#WeDrawTheLinesCA
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਹਿੱਤਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ
ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ 2008 ਵਿੱਚ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ Voters FIRST Act (ਵੋਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਨਿਯਮ) ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ
ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਬੰਧੀ, ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟ, ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇਕੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਹੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2010 ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ Voters FIRST Act (ਵੋਟਰ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਨਿਯਮ) ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਮੁਕਰੱਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ।
www.WeDrawTheLinesCA.org

ਮੁੜ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁਣਨਾ। ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ
ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਮਿਊਟ ਕਰਨ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਤਤੰ ਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ
ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ
ਦਰਸਾਉਣ, ਨਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ।
ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ
ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ
ਅਜਿਹੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ
ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ
• ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ (ਸ਼ਹਿਰ/ਕਾਉਂਟੀ)? ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਥਿਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਬਣੋ।
• ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ
ਇਕੱਠਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
• ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਹੜੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਬੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਆਪਣੇ COI ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੱਦ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ
ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਿਵਾਸੀ ਕੀ ਕਹਿ
ਰਹੇ ਹਨ:
https://www.wedrawthelinesca.org/
public_input
www.WeDrawTheLinesCA.org

ਤਿਆਰ ਹੋ
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ
ਦੱਸਣ ਲਈ?
ਇਸਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਓ:
www.DrawMyCACommunity.org

ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ:
VotersFirstAct@crc.ca.gov

ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ:
www.WeDrawTheLinesCA.org/meetings

ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੋ:
721 Capitol Mall, Suite 260
Sacramento, CA 95814

ਜੁੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?

ਸਾਡੀ ਮੇਲਿੰਗ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੂਲਕਿਟ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ

ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ

ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਬਲਾਸਟ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ
ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੂਲਕਿੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ
(Facebook/Twitter/Instagram/Linkedin/YouTube).

https://www.wedrawthelinesca.org/sign_up

@WeDrawThe LinesCA

ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੋ

ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸੋ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ, ਮੁੜ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ COI
ਟੂਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਅਰਬੀ ਅਤੇ
ਅਰਮੀਨੀਆਈ ਤੋਂ ਟੈਗਾਲੋਗ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।

https://www.youtube.com/channel/
UCMKfuZnixpNCxte_Qh-Me4Q

https://www.wedrawthelinesca.org/outreach_materials

https://www.youtube.com/channel/
UCfTVZHU73Ore3jfIIfCfcPg

www.WeDrawTheLinesCA.org

ਨਮੂਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ

FACEBOOK
ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ
ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁਣਨਾ। ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨੋਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਮਿਊਟ ਕਰਨ
ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ: www.WeDrawTheLinesCA.org ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿਚਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ:
www.DrawMyCACommunity.org

TWITTER
ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:
http://videossc.com/CRC/
ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ: ਈਮੇਲ: VotersFirstAct@crc.ca.gov ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ:
DrawMyCACommunity.org.
ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ: 721 Capitol Mall, Suite 260, Sacramento, 95814

INSTAGRAM
ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ
ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੰਬੰਧੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ (COI) ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: www.WeDrawTheLinesCA.org ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿਚਾਰ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰੋ: www.DrawMyCACommunity.org. #wedrawthelines

LINKEDIN
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ 2020 #California Citizens #Redistricting Commission
(CRC) ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ! ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Facebook 'ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, Twitter, Instagram @
wedrawthelines, Linkedin ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ
ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: www.WeDrawTheLinesCA.org ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿਚਾਰ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰੋ: www.DrawMyCACommunity.org
#wedrawthelines #California #Citizens #Redistricting

#WeDrawTheLinesCA

ਨਮੂਨਾ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਲੇਖ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ VOTERS FIRST Act (Act) ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। 2010 ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ Voters FIRST Act (ਵੋਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਨਿਯਮ) ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਬੰਧੀ,
ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟ, ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇਕੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ
ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣ।
ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁਣਨਾ। ਜ਼ਿਲੇ
ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨੋਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਮਿਊਟ ਕਰਨ ਵਿਚਲਾ
ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੜ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁੜ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਵਧੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ
ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ:
www.WeDrawTheLinesCA.org. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਚਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਜ਼ੀਟ 'ਤੇ ਜਾਓ:
www.DrawMyCACommunity.org.
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