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ĐỂ THÔNG BÁO NGAY 

Người Liên lạc về Truyền thông: Matt Mogensen, Trợ lý Quản lý Thành phố 
 
Bang California đã công bố dữ liệu chính thức từ cuộc Điều tra Dân số Hoa Kỳ vào cuối tháng 
9, bao gồm các điều chỉnh đối với số lượng người trong nhà tù của Bang. Giống như nhiều 
thành phố khác của California, thành phố Marina được yêu cầu sử dụng dữ liệu Điều tra Dân số 
năm 2020 đã được Tiểu bang điều chỉnh để tái phân chia khu vực.  
 
Việc tái phân chia sẽ xác định khu dân cư và cộng đồng nào được nhóm lại với nhau thành một 
khu vực bỏ phiếu. Các quận đại diện, có sự cân bằng về dân số giúp đảm bảo rằng các quan 
chức được bầu sẽ tương ứng với cư dân trong cộng đồng của họ. Các thành viên cộng đồng 
Marina có cơ hội tham gia vào quá trình tái phân chia khu vực bằng cách vẽ bản đồ của riêng 
mình. 
 
Hiểu rằng mỗi người dân sẽ xử lý thông tin theo cách khác nhau và có mức độ thoải mái khác 
nhau với các ứng dụng kỹ thuật, Thành phố đang cung cấp cho người dân các công cụ lập bản 
đồ khác nhau để hiểu rõ hơn về sự thay đổi dân số của Thành phố và vẽ các bản đồ mới để 
xem xét. Trong đó bao gồm: 
 

• Bản đồ giấy có số lượng dân số có thể được in từ trang web, được vẽ và nộp cho 
Thành phố qua email theo địa chỉ redistrictingmarina@cityofmarina.org. Bản đồ cũng có 
thể được giao đến hoặc gửi qua đường bưu điện đến Tòa thị chính, 211 Hillcrest Ave. 

• Một công cụ vẽ bản đồ trực tuyến đơn giản được gọi là DistrictR, cho phép người dân 
vẽ kỹ thuật số hoặc "vẽ" các khu vực dân cư hoặc cộng đồng quan tâm lên trên bản đồ 
Marina. Xin lưu ý rằng các điểm dữ liệu có sẵn trong công cụ này chỉ là ước tính.  

• Một ứng dụng trực tuyến có tên Dave's Redistricting App (DRA), cho phép cư dân tạo, 
xem, phân tích và chia sẻ bản đồ tái phân chia khu với các thành viên khác trong cộng 
đồng. 

• Một bản đồ xem xét tương tác, tương tự như bản đồ của Google, nơi cư dân có thể tìm 
hiểu về số dân và các thống kê khác, cũng như xem và phân tích các bản đồ dự thảo 
khi chúng có sẵn.  
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Các công cụ lập bản đồ này đã được thêm vào trang web tái phân chia khu của Thành phố tại 
địa chỉ MapMarina.org để người dân có thể truy cập và cung cấp thông tin phản hồi chi tiết một 
cách thuận tiện. Các thành viên cộng đồng có thể gửi số lượng bản đồ tùy ý trong suốt quá 
trình phân chia lại. 
 
Để trình bày cách sử dụng các công cụ lập bản đồ này, Thành phố Marina sẽ tổ chức hai hội 
thảo cộng đồng trực tiếp vào lúc 6 giờ chiều ngày 19 tháng 11 và 10 giờ sáng ngày 20 tháng 11 
tại Phòng Cộng đồng Vince DiMaggio Park, 3200 Del Monte Blvd. Trong cuộc họp, người dân 
sẽ được huấn luyện thực hành về các công cụ lập bản đồ, có cơ hội đặt câu hỏi về nhân khẩu 
học của Thành phố và chia sẻ ý kiến đóng góp về các cộng đồng quan tâm và ranh giới khu ưu 
tiên của Marina. 
 
Sau khi Thành phố nhận được bản đồ đệ trình từ cộng đồng, các bản đồ dự thảo sẽ được 
chuyên gia nhân khẩu học của Thành phố xem xét và đăng trên trang web tái phân chia. Hội 
đồng Thành phố sẽ xem tất cả các bản đồ được đệ trình, và các bản đồ đáp ứng các yêu cầu 
pháp lý sẽ được đưa đến Hội đồng Thành phố để xem xét thông qua lần cuối.  
 
Vòng bản đồ đầu tiên sẽ được trình bày trước Hội đồng thành phố trong phiên họp công khai 
tiếp theo vào lúc 6 giờ 30 chiều ngày 4 tháng 1 năm 2022 Thời hạn nộp bản đồ để xem xét tại 
cuộc họp này là ngày 28 tháng 12 năm 2021. Để biết lịch trình đầy đủ của các cuộc họp công 
cộng còn lại, vui lòng truy cập trang MapMarina.org/schedule. 
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