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CALIFORNIA CITIZENS
REDISTRICTING COMMISSION

NAGBABAGO ANG MGA MAPA NG DISTRITO
KADA 10 TAON.
MAGTAGUYOD PARA SA IYONG KOMUNIDAD.
#WeDrawTheLinesCA

Ang California Citizens Redistricting Commission
(Komisyon sa Muling Pagdistrito ng Mga Mamamayan
ng California) ay isang grupo ng mga taga-California na
gumuguhit ng mga linya ng distrito na malaya sa anumang
espesyal na interes, politika, o impluwensiya ng politika.
Kailangan namin ang iyong opinyon.

Noong Nobyembre 2008, isinabatas ng mga botante sa California ang Voters FIRST Act, na
nagbibigay ng awtorisasyon sa paggawa ng Independent Citizens Redistricting Commission
(Hiwalay na Komisyon sa Muling Pagdistrito ng Mga Mamamayan) para iguhit ang mga
bagong linya ng distrito para sa mga distrito ng Kongreso, Senado ng Estado, Kapulungan
ng Estado, at State Board of Equalization (Lupon sa Pagkakapantay-pantay ng Estado),
na inaalis ang trabahong ito sa kamay ng Lehislatura ng California at inililipat ito sa
mga mamamayan. Noong 2010, sa pamamagitan ng VOTERS FIRST Act para sa Kongreso,
idinagdag sa Komisyon ang responsibilidad ng pagguhit ng mga distrito ng Kongreso .

www.WeDrawTheLinesCA.org

Ang Muling Pagdistrito ay Nagbibigay ng
Lakas sa Mga Komunidad
Ang isa sa mga pinakamalaking kapangyarihan na mayroon ang mga tao sa California ay ang
paghalal ng kanilang mga sariling kinatawan para isagawa ang gawain ng kanilang pamahalaan.
Makakagawa ng malaking pagbabago sa pamamagitan ng paraan kung paano iginuguhit ang
mga hanggahan ng distrito, na maaaring magbigay sa iyo ng lakas at magpalakas ng iyong boses,
o maaaring humina o tuluyang mawala ang iyong boses dahil dito. Nakatuon ang hiwalay na
California Citizens Redistricting Commission sa pagguhit ng mga patas na distritiong sumasalamin
sa mga pinakamainam na interes ng mga tao, hindi ng mga nanunungkulang politiko.
Mahalaga ang pagsasalita tungkol sa iyong komunidad sa pagtitiyak na iginuguhit ang mga
linya ng distrito para panatilihing buo ang iyong komunidad hanggang sa abot ng makakaya at
nakagrupo ito sa mga kalapit na komunidad na may mga katulad na interes. Tinitiyak nito na
maririnig ng mga inihalal na pinuno ang iyong boses kapag gumagawa ng mga desisyon gaya ng
kalidad at pagpopondo ng edukasyon ng iyong anak o pagtukoy ng mga rate ng iyong buwis.

Magsabi sa Amin Tungkol sa Iyong
Komunidad ng Interes
• Saan matatagpuan ang iyong komunidad (lungsod/county)?
Maging partikular hangga’t posible tungkol sa mga hanggahan
ng kung saan matatagpuan ang iyong komunidad.
• Bakit dapat na panatilihing magkasama ang iyong komunidad
para sa patas at epektibong representasyon?
• Anong mga kalapit na lugar ang gusto o hindi gusto ng iyong
komunidad na maging kasama sa grupo?
Ang paglalarawan sa iyong Komunidad ng Interes (Community of Interest,
COI) ay ang unang hakbang sa pagtukoy kung saan mo gustong magsimula at
magtapos ang mga hanggahan ng distrito.

Tingnan ang mga sinasabi ng mga
kapwa mong taga-California rito:
www.wedrawthelinesca.org/public_input
www.WeDrawTheLinesCA.org

HANDA NANG
SABIHIN SA AMIN ANG
TUNGKOL SA IYONG
KOMUNIDAD?
Imapa ito online sa:
www.DrawMyCACommunity.org

Magpadala sa amin ng e-mail:
VotersFirstAct@crc.ca.gov

Magsalita sa isang pagpupulong:
www.WeDrawTheLinesCA.org/meetings

Ipadala ito sa:
721 Capitol Mall, Suite 260
Sacramento, CA 95814

HANDA NANG MAKIBAHAGI?

MAG-SUBSCRIBE SA AMING MAILING LIST
AT TOOLKIT PARA SA SOCIAL MEDIA

I-LIKE KAMI, I-FOLLOW KAMI, MAGSCUBSCRIBE

Makatanggap ng mga elektronikong mensahe at ng
lingguhang toolkit para sa social media ng Komisyon
para tulungan kaming ibahagi ang tungkol dito.

I-follow kami sa social media
(Facebook/Twitter/Instagram/Linkedin/YouTube).

https://www.wedrawthelinesca.org/sign_up

MAG-HOST NG ISANG PARTY SA
PANONOOD
Tipunin ang mga miyembro, mga botante, at komunidad
para manood ng pagpupulong ng Komisyon, video sa
Pangunahing Impormasyon sa Muling Pagdistrito o
Video sa Pagsasanay sa Tool ng COI
https://www.youtube.com/channel/
UCMKfuZnixpNCxte_Qh-Me4Q
https://www.youtube.com/channel/
UCfTVZHU73Ore3jfIIfCfcPg

@WeDrawThe LinesCA

IBAHAGI ANG BALITA
Ibahagi ang mga materyales ng Komisyon sa 14 na wika.
Tulungan kaming makakuha ng opinyon mula sa mga
taga-California na nagsasalita ng anumang wika, mula sa
Arabic at Armenian hanggang sa Tagalog at Vietnamese.
https://www.wedrawthelinesca.org/outreach_materials

www.WeDrawTheLinesCA.org

MGA HALIMBAWA NG POST SA
SOCIAL MEDIA

FACEBOOK
Ang isa sa mga pinakamalaking kapangyarihan na mayroon ang mga tao
sa California ay ang paghalal ng kanilang mga sariling kinatawan para
isagawa ang gawain ng kanilang pamahalaan. Makakagawa ng malaking
pagbabago sa pamamagitan ng paraan kung paano tinutukoy ang mga
hanggahan ng distrito, na maaaring magbigay ng lakas sa mga botante
at magpalakas ng kanilang mga boses, o maaaring humina o tuluyang
mawala ang kanilang mga boses dahil dito.
Matuto pa sa: www.WeDrawTheLinesCA.org o direktang magbigay
ng opinyon sa: www.DrawMyCACommunity.org

TWITTER
Sa Oras ng Pampublikong Pagpupulong. Maaari mong mapanood
ang mga live na pagpupulong dito: http://videossc.com/CRC/
Sa elektronikong paraan: email: VotersFirstAct@crc.ca.gov O sa
pagbisita sa: DrawMyCACommunity.org.
Sa Pamamagitan ng Sulat: 721 Capitol Mall, Suite 260,
Sacramento, 95814

INSTAGRAM
Kapag gumuguhit ng mga mapa, isaalang-alang ang Mga
Komunidad ng Interes. Makakakuha kami ng impormasyon sa
lungsod at county, pero kailangan namin ang impormasyon sa
mga komunidad ng interes mula sa mga taga-California. Ang Mga
Komunidad ng Interes ay nangangahulugang isang populasyong
may mataas na bilang na may magkakatulad na interes sa lipunan
at kabuhayan, na dapat isama sa iisang distrito para sa mga
layunin ng epektibo at patas na representasyon nito. Bisitahin kami
sa: www.WeDrawTheLinesCA.org o direktang magbigay ng opinyon
sa: www.DrawMyCACommunity.org. #wedrawthelines

LINKEDIN
Kumonekta sa 2020 #California Citizens #Redistricting
Commission (CRC) sa social media! I-like sila sa Facebook,
i-follow sila sa Twitter, Instagram @wedrawthelines,
Linkedin at mag-subscribe sa kanilang YouTube Channel.
Bisitahin kami sa: www.WeDrawTheLinesCA.org o direktang
magbigay ng opinyon sa: www.DrawMyCACommunity.org
#wedrawthelines #California #Citizens #Redistricting

#WeDrawTheLinesCA

Halimbawa ng Artikulo sa Newsletter

Ang mga botante sa California ang nagbigay ng awtorisasyon sa pagbuo ng Komisyon noong isinabatas nila ang VOTERS FIRST Act
(Act) noong 2008. Pinahintulutan nito ang Komisyon para iguhit ang mga bagong linya ng distrito. Noong 2010, sa pamamagitan ng
VOTERS FIRST Act ng Kongreso, idinagdag sa Komisyon ang responsibilidad ng pagguhit ng mga distrito ng Kongreso .
Kada 10 taon, pagkatapos ilathala ng pederal na pamahalaan ang na-update na impormasyon ng senso, dapat muling iguhit ng
California ang mga hanggahan ng distrito ng Kongreso, Senado ng Estado, Kapulungan ng Estado, at State Board of Equalization
nito, para maisalamin ng mga distrito ang populasyon ng estado sa tamang paraan.
Ang isa sa mga pinakamalaking kapangyarihan na mayroon ang mga tao sa California ay ang paghalal ng kanilang mga sariling
kinatawan para isagawa ang pamamalakad ng kanilang pamahalaan. Makakagawa ng malaking pagbabago sa pamamagitan ng
paraan kung paano tinutukoy ang mga hanggahan ng distrito, na maaaring magbigay ng lakas sa mga botante at magpalakas ng
kanilang mga boses, o maaaring humina o tuluyang mawala ang kanilang mga boses dahil dito.
Sa ilang pagkakataon, ang muling pagdistrito ay dating ginamit para isantabi ang mga komunidad mula sa pagkakaroon ng
kapangyarihan sa politika. Sa pamamagitan ng ganap na paglahok at pagsubaybay sa nalalapit na proseso ng muling pagdistrito,
mas maraming komunidad ang maaaring magkaroon ng oportunidad na maghalal ng mga gusto nilang kandidato. Mahalaga ang
pagsasalita tungkol sa iyong komunidad para panatilihing buo ang iyong komunidad hanggang sa abot ng makakaya. Tinitiyak nito
na maririnig ng mga inihalal na pinuno ang iyong boses kapag gumagawa ng mga desisyon gaya ng kalidad at pagpopondo ng
edukasyon ng iyong anak o pagtukoy ng mga rate ng iyong buwis.
Para maghanap ng mga paraan para makibahagi sa proseso, pakibisita ang website ng California Citizens Redistricting sa:
www.WeDrawTheLinesCA.org. Para direktang magbigay ng opinyon sa Komisyon, pakibisita ang: www.DrawMyCACommunity.org.

MGA MATERYALES

Pamantayan sa
Pagguhit ng Linya

Mga Zone sa
Pakikipag-ugnayan

Flyer ng CRC

Mga Hakbang para
Makilahok

Mga Pagpupulong para
sa Opinyon ng COI

Mga Madalas Itanong
sa CRC

Video sa Pangunahing
Impormasyon sa Muling Pagdistrito

Video sa Pangunahing
Impormasyon sa Muling Pagdistrito
sa Espanyol

