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Ngày 9 tháng 12 năm 2021 
 

Các Giá m Sá t Viên Chuẩn Bị Thô ng Qua Bản  

Đồ Khu Vực Mới 
Điều chỉnh được thực hiện để phản ánh sự cân bằng dân số;  

thay đổi chủ yếu ở San Rafael 
 

San Rafael, CA – Trách nhiệm điều chỉnh ranh giới khu vực giám sát của 

Quận Marin diễn ra mười năm một lần để phản ánh những thay đổi về dân 

số đã gần hoàn thiện. Vào ngày 14 tháng 12, Hội Đồng Giám Sát lên kế 

hoạch chính thức bỏ phiếu thông qua sắc lệnh triển khai bản đồ chính 
thức mà hội đồng đã nhất trí tán thành vào ngày 7 tháng 12. 
 

Bản đồ mới, có tên là Final NDC Canal Map, chủ yếu ảnh hưởng đến trung 

tâm thành phố San Rafael và sẽ có hiệu lực tức thời nếu Hội Đồng thông 

qua sắc lệnh vào thứ Ba. Theo luật, Hội Đồng cần thông qua sắc lệnh 
trước ngày 15 tháng 12 để đảm bảo rằng cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 6 

năm 2022 sẽ phản ánh mọi ranh giới mới. Sau khi Hội Đồng đưa ra phê 

duyệt, Cán Bộ Đăng Ký Cử Tri Lynda Roberts sẽ tiếp nhận bản đồ sửa đổi 

đã được thông qua và làm việc với các chuyên gia kỹ thuật để đảm bảo 

tất cả các khu vực tuyển cử đều được lập bản đồ chính xác. 
 

Hội Đồng đã nhất trí tán thành NDC Canal Map A vào ngày 7 tháng 12 và 

chỉ đạo một vài thay đổi kỹ thuật nhỏ. Bản đồ chuyển các hộ gia đình ở San 

Rafael trên tuyến đường Lincoln Avenue của Khu Vực 1 và các khu vực lân 

cận Bret Harte và California Park của Khu Vực 2 đến Khu Vực 4, giữ lại hầu 

hết các ranh giới khác từ quá trình tái phân chia khu vực năm 2011. Những 

thay đổi này công nhận một cộng đồng lợi ích rõ ràng ở Khu Canal, đặc biệt 
là những người sống trong các khu nhà ở nhiều gia đình, có thu nhập hàng 

năm thấp hơn và mức độ dân số nhập cư tương đối cao hơn. 
 

Hội Đồng đã tạm dừng thông qua sắc lệnh triển khai vào ngày 7 tháng 12 

để cho phép kết hợp một số thay đổi kỹ thuật nhỏ, bao gồm một hiệu 
chỉnh bản đồ ở khu phía nam Novato của Khu Vực 5 và một thay đổi kỹ 

thuật ở khu Kent Woodlands của Khu Vực 2. 
 

Final NDC Canal Map có tổng độ lệch là 2.94% về dân số giữa các khu vực 

và ở San Rafael điều chỉnh ranh giới giám sát phù  hợp với bản đồ khu vực 
đã được Thành Phố San Rafael thông qua vào năm 2018. 
 

Tìm hiểu thêm về quy trình tái phân chia khu vực của địa phương trên 

trang RedistrictMarin.org hoặc xem trên trang web của Tổng Thư Ký Tiểu 

Bang California về tái phân chia khu vực. 
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