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Giới thiệu 

 

Để đẩy mạnh cam kết của Quận trong việc thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong tiến trình 

tái phân định địa hạt, Kế hoạch Tham gia của Cộng đồng này đã được phát triển để bảo đảm sự 

tham gia thực sự và phổ biến thông tin tái phân định địa hạt phù hợp rộng rãi nhất. Thông báo về 

các cuộc họp Cộng đồng và những hội thảo công cộng khác sẽ được đăng tải lên trang web Tái 

Phân Định Địa Hạt của Quận, www.ocgov.com/redistricting, ít nhất 5 ngày trước cuộc họp/buổi 

điều trần. Kế hoạch Tham gia của Cộng đồng này sẽ bao gồm: 

 

1. Hội đồng Giám sát sẽ tổ chức các buổi họp công cộng để khuyến khích ý kiến từ quần 

chúng về các cộng đồng quan tâm và mục tiêu chung của tiến trình tái phân định địa hạt; 

để cho phép quần chúng đưa ra quan điểm về các đề nghị tái phân định địa hạt do thành 

viên trong cộng đồng đưa ra; và cho phép các thành viên của Hội Đồng Giám Sát công 

khai thảo luận các vấn đề về mỗi đề nghị tái phân định địa hạt. Hội Đồng Giám Sát có 

thể điều chỉnh bất kỳ đề nghị nào trong quá trình thảo luận công khai. Lịch trình các 

cuộc họp của Hội đồng Giám sát như sau: 

 

a. Các cuộc họp thường lệ của Hội đồng Giám sát sẽ được tổ chức vào ngày 22/6, 

27/7, 2/11, 9/11 và 16/11 trong phòng họp của Hội đồng Giám sát. Thời gian 

chắc chắn cho các buổi thảo luận công cộng sẽ được công khai trên trang web tái 

phân định địa hạt ít nhất 5 ngày trước buổi điều trần và trên chương trình ít nhất 

72 giờ trước cuộc họp của Hội đồng. Các cuộc hội thảo công cộng khác cũng sẽ 

được tổ chức vào tháng 8/2021 trong toàn Quận. Các cuộc họp khác có thể được 

Hội Đồng Giám Sát phê chuẩn để tạo điều kiện thu thập ý kiến quần chúng. 

Thảo luận công cộng sẽ được tổ chức vào ngày 27/7/2021, tại một thời điểm 

nhất định trong cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Giám sát trước khi vẽ bất kỳ 

bản đồ ranh giới sơ thảo nào. 

 

b. Sau khi bản đồ được gửi, Hội Đồng Giám Sát sẽ tổ chức 3 buổi thảo luận công 

cộng vào các ngày 2, 9 và 16 của tháng 11/2021 tại Văn Phòng Quận để cân 

nhắc các kế hoạch tái phân định địa hạt được đề nghị và đưa ra chỉ dẫn cho giám 

sát viên phát họa nghị định tái phân định địa hạt. Hội Đồng Giám Sát sẽ tổ chức 

một buổi thảo luận công cộng khác vào khoảng ngày 7/12/2021 để cân nhắc phê 
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chuẩn nghị định tái phân định địa hạt. Lần đọc nghị định thứ hai để chấp thuận 

bản đồ tái phân định địa hạt sẽ được tổ chức vào ngày 14/12/2021. 

 

 

c. Thời gian, địa điểm và chương trình của tất cả cuộc họp sẽ do Thư ký Hội đồng 

giám sát thông báo. Thông tin cuộc họp cũng sẽ được công bố trên trang web Tái 

phân định địa hạt của Quận, www.ocgov.com/redistricting. Thông báo về các 

cuộc thảo luận và hội thảo công cộng về tái phân định địa hạt cũng sẽ được gửi 

cho các tổ chức, cơ quan truyền thông và nhóm lợi ích được liệt kê trong Phụ 

Đính A của Kế hoạch Tham gia của Cộng đồng này. Danh sách này sẽ được cập 

nhật để bao gồm các nhóm khác yêu cầu được bổ sung vào danh sách. 

 

2. Nhận xét và đề nghị của quần chúng tại các cuộc thảo luận công cộng 

a. Theo Bộ luật Bầu cử § 21508 (b): Hội đồng phải sắp xếp dịch thuật trực tiếp 

bằng ngôn ngữ hiện được áp dụng của hội thảo hoặc điều trần công cộng được tổ 

chức để bảo đảm tuân thủ chương này nếu yêu cầu dịch thuật được đưa ra ít nhất 

72 giờ trước buổi điều trần hoặc hội thảo, trừ khi có thông báo trước chưa đến 5 

ngày cho cuộc thảo luận hoặc hội thảo, trong trường hợp đó, yêu cầu phải được 

đưa ra ít nhất 48 giờ trước buổi thảo luận hay hội thảo. 

 

b. Để phát biểu về một mục, cư dân có thể hoàn thành (các) Mẫu đơn Yêu cầu Phát 

biểu trong đó nêu rõ (các) mục muốn phát biểu và và bỏ (các) mẫu đơn đã hoàn 

tất vào thùng ở bên trái bục diễn giả. Diễn giả phải nêu rõ họ tên và thành phố 

đang sống để lưu hồ sơ. Cư dân muốn phát biểu phải trình bày trước cả Hội đồng 

thông qua Chủ tọa. Diễn giả có thể trình bày trước Hội đồng trong tối đa 3 lần, 

với thời lượng là 3 phút/diễn giả/lần. Hội đồng có toàn quyền quyết định trong 

việc thay đổi thời lượng của mỗi diễn giả tại cuộc họp Hội đồng. 

 

3. Bộ Hồ sơ kiểm tra dân số Tái Phân Định Địa Hạt sẽ được cung cấp được tải tự do trên 

trang web tái phân định địa hạt của Quận như được mô tả bên dưới. Cư dân có thể truy 

cập phần mềm tái phân định địa hạt thông qua liên kết trên trang web tái phân định địa 

hạt của Quận sau khi dữ liệu kiểm tra dân số được điều chỉnh để bao gồm cả những tù 

nhân được phóng thích. Cư dân nên sử dụng phần mềm trực tuyến từ máy tính để bàn. 

Máy tính có quyền truy cập phần mềm tái phân định địa hạt trực tuyến cũng sẽ được 

trang bị tại nhiều địa điểm trong toàn Quận để cư dân có thể sử dụng công cộng. Lịch 

hoạt động của những địa điểm này sẽ được công bố rộng rãi trước ngày 4/10/2021. Tất 

cả cư dân đều được chào đón gửi đề nghị tái phân định địa hạt để Hội Đồng Giám Sát 

cân nhắc theo thời gian biểu dưới đây. 

 

4. Quần chúng sẽ có quyền tiếp cận với thông tin về tất cả kiến nghị Tái Phân Định Địa 

Hạt được gửi cho Hội Đồng Giám Sát. 
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Bộ Tài liệu Kiểm tra dân số Tái Phân Định Địa Hạt 

 

Bộ Tài liệu kiểm tra dân số tái phân định địa hạt sẽ có sẵn để tải tự do từ trang web tái phân định 
địa hạt của Quận, www.ocgov.com/redistricting. Dự kiến các tài liệu tái phân định địa hạt sau 
đây sẽ có sẵn cho tất cả cư dân sau khi phát hành P.L. Điều tra dân số Mười năm một lần năm 
2020. Dữ liệu Tái Phân Định Địa Hạt 94-171 của Cơ quan Kiểm Tra Dân Số Hoa Kỳ được điều 
chỉnh cho tù nhân, dự kiến là vào cuối tháng 9/2021: 
 
1. Cơ sở dữ liệu bao gồm các thông tin phù hợp để làm căn cứ phát triển kế hoạch. Dữ liệu 

này sẽ có sẵn trên mạng dưới định dạng MS Excel và bao gồm P.L. Kiểm tra dân số 
Mười năm một lần năm 2020 Hồ Sơ Dữ liệu Tái Phân Định Địa Hạt 94-171, được điều 
chỉnh cho tù nhân, tổng dân số và dân số trong độ tuổi bỏ phiếu theo chủng tộc và dân 
tộc cho: 
a. Các Thành phố và Địa điểm/cộng đồng được Chỉ định Điều tra dân số 
b. Các vùng điều tra dân số 
c. Các vùng điều tra dân số được phân chia theo thành phố/Địa điểm/Cộng đồng 

được chỉ định điều tra dân số 
d. Các khối điều tra dân số năm 2020 với các vùng điều tra dân số, thành phố/Địa 

điểm/Cộng đồng được chỉ định điều tra dân số và phân định địa hạt Giám sát 
năm 2011; 

 
2. Ba (3) bản đồ cơ sở Quận trong đó thể hiện các thành phố hợp nhất, khu vực chưa hợp 

nhất, các vùng điều tra dân số và ranh giới địa hạt Giám Sát hiện tại. 
 
3. Các Đoạn 21500-21508 của Bộ luật Bầu Cử California về tái phân định địa hạt quận. 
 
4. Tiêu chuẩn bắt buộc để nộp kế hoạch được mô tả trong Kế hoạch Tham gia của Cộng 

đồng này. 
 
Hướng dẫn Chung để Phát triể n/Nộp Kế hoạch  Đề Nghị Tái Phân Định Địa Hạt  

 

• Đoạn 21500 trở lên của Bộ luật Bầu cử yêu cầu Quận được chia thành 5 địa hạt giám 
sát với dân số gần tương đương nhau nhất có thể. Chênh lệnh tỷ lệ phần trăm giữa địa 
hạt lớn nhất và nhỏ nhất phải dưới 10%. Cơ sở dữ liệu tái phân định địa hạt, sau khi 
được điều chỉnh để bao gồm cả tủ nhân được tái phân định địa hạt theo yêu cầu của 
luật pháp tiểu bang, sẽ cung cấp thông tin về dân số của các thành phố và cộng đồng 
cũng như khu vực chưa hợp nhất, vùng hoặc các vùng điều tra dân số được phân chia 
theo ranh giới thành phố hoặc cộng đồng, và các khối điều tra dân số. Vùng thường 
bao gồm khoảng 4000-8000 cư dân, mặc dù số dân thực sự có thể thay đổi so với con 
số này. Để xem thêm hướng dẫn, hãy tham khảo tài liệu Bộ luật Bầu cử California, 
Bộ Tài liệu Kiểm tra dân số Tái phân định địa hạt và thảo luận bên dưới. 

 

• Kế hoạch tái phân định địa hạt không được vi phạm các điều khoản hiện hành của 
Đạo luật Quyền Bầu cử, 42 U.S.C. § 1973(b). Đạo luật Quyền Bầu cử nghiêm cấm 
việc từ chối các nhóm thiểu số được bảo vệ có cơ hội công bằng trong việc tham gia 
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tiến trình chính trị và lựa chọn người đại diện mà họ muốn. 

 
 

• Đoạn 21500 của Bộ luật Bầu cử yêu cầu Hội đồng phê duyệt ranh giới địa hạt giám 

sát bằng tiêu chí bên dưới theo thứ tự ưu tiên: 

(1) Sự tiếp giáp về địa lý; 

(2) Bảo tồn sự toàn vẹn về mặt địa lý của các khu dân cư hay cộng đồng địa 

phương được quan tâm; 

(3) Bảo tồn sự toàn vẹn về mặt địa lý của các thành phố và địa điểm được chỉ 

định kiểm tra dân số; 

(4) Xác định các ranh giới phân định địa hạt có thể dễ dàng nhận biết và dễ hiểu 

đối với cư dân; và 

(5) Nếu không xung đột với các tiêu chuẩn kể trên, các địa hạt phải được thu gọn 

về mặt địa lý. 

 

Hội đồng không được phê duyệt ranh giới địa hạt giám sát nhằm mục đích ưu tiên hay 

phân biệt đối xử dối với một đảng phái chính trị. 

 

PHƯƠNG THỨC GỬI: 

Các bản đồ được kiến nghị phải được gửi trước 5 giờ chiều, thứ Sáu, ngày 15/10/2021. 

 

Dưới đây là 3 phương pháp để chia sẻ nhận xét và ý kiến về nỗ lực tái phân định địa hạt của 

Quận. Hãy sử dụng các phương pháp bên dưới để đưa ra ý kiến về tái phân định địa hạt, địa hạt 

giám sát hay phát triển 5 địa hạt giám sát có số dân tương đương nhau. 

 

Phương thức 1: Biểu mẫu nhận xét và ý tưởng địa hạt 

1. Tải về hoặc hoàn thành “Ý Tưởng về địa hạt Giám Sát và mẫu đề nghị” trực tuyến từ 

trang web tái phân định địa hạt của Quận, https://cob.ocgov.com/form/idea- 

comment-form-county-of-oran. 

2. Người nhận xét có thể điền nhận xét hoặc ý kiến mà họ có về bất cứ khía cạnh nào 

của các nỗ lực tái phân định địa hạt của Quận vào mẩu ý kiến/ phê bình. Những khía 

cạnh này có thể bao gồm: ranh giới phân khu; khu vực hoặc cộng đồng được quan 

tâm mà họ muốn được gộp lại với nhau; các ý kiến về ranh giới địa hạt cụ thể; hoặc 

bất kỳ thông tin hoặc nhận xét nào khác mà họ muốn chia sẻ. 

3. Gửi bản sao điện tử hoặc bản chụp đến: 

a. Email: redistricting@ocgov.com HOẶC 

b. Gửi bản sao đến: 333 West Santa Ana Blvd., 3rd Floor, Attn: 2021 

Redistricting Team, Santa Ana, CA 92701 HOẶC 

c. Cung cấp thông qua mẫu nhận xét trực tuyến tại 

https://cob.ocgov.com/form/idea-comment-form-county-of-oran. 

 

Phương thức 2: Kịch Bản tạo dựng địa hạt bằng phần mềm tái phân định địa hạt 

1. Sử dụng phần mềm Tái phân định địa hạt Esri trực tuyến có thể được truy cập từ bất 

kỳ máy tính nào có truy cập mạng, tạo bản đồ với 5 địa hạt tiếp giáp với chênh lệch tỷ 

lệ dưới 10%. 

2. Hướng dẫn về cách soạn và gửi đề nghị kế hoạch tái phân định địa hạt bằng phần 

https://cob.ocgov.com/form/idea-comment-form-county-of-oran
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mềm tái phân định địa hạt sẽ được cung cấp trên trang web tái phân định địa hạt của 

Quận. 

 

Phương thức 3: Xây dựng kịch bản địa hạt bằng hồ sơ dữ liệu Microsoft Excel 

1. Tải về “Chỉ định Kiến nghị Kế hoạch Địa Hạt năm 2021-Excel” (hồ sơ Microsoft 

Excel) từ trang web của Quận —www.ocgov.com/redistricting— trong đó có: 

a. Bảng công tác “Hướng dẫn” có chỉ dẫn chi tiết về cách sử dụng hồ sơ. 

b. Bảng công tác “Tác giả” có thông tin liên hệ và giải thích tóm tắt về kế hoạch 

của họ. 

c. Bảng công tác “Chỉ định” có số dân theo chủng tộc/dân số và cột trống để chỉ 

định mỗi vùng kiểm tra dân số cho một địa hạt giám sát. 

d. Bảng công tác “Tóm tắt” tự động tính tổng con và hiển thị dân số theo địa hạt 

giám sát được kiến nghị như được chỉ định trong bảng công tác “Chỉ định”. 

e. Bảng công tác “Bản đồ Tham chiếu” có bản đồ tham chiếu về các vùng điều 

tra dân số được phân chia. Phiên bản PDF của bản đồ sẽ được đăng tải lên 

trang bộ tài liệu tái phân định địa hạt: https://cob.ocgov.com/2021-

redistricting-kit 

2. Để gửi kế hoạch, hãy gửi email hồ sơ Excel đã hoàn thiện đầy dủ về 

redistricting@ocgov.com. 

 

QUY TRÌNH GỬI: 

Các bản đồ được đề nghị phải được gửi trước 5 giờ chiều, thứ Sáu, ngày 15/10/2021 

 

Cư dân có 2 cách để gửi kế hoạch địa hạt mà họ muốn đề nghị: Phần mềm điện tử/trực tuyến 

hoặc Excel. Dưới đây, chúng tôi sẽ liệt kê chi tiết yêu cầu gửi của mỗi cách: 

 

A. Phần mềm Điện tử/Trực tuyến (Esri) đề nghị kế hoạch tái phân định địa hạt phải 

tuân thủ các yêu cầu gửi đề nghị sau: 

 

1. Các kế hoạch điện tử phải được gửi bằng phần mềm Tái phân khu Esri. Người 

gửi có thể sử dụng máy tính của mình để truy cập phần mềm Tái phân định địa 

hạt Esri thông qua liên kết web sẽ được cung cấp tại 

https://cob.ocgov.com/2021-redistricting-kit; Người gửi nên sử dụng máy tính 

để bản thay vì thiết bị di động. Người gửi cũng có thể sử dụng các trạm máy 

tính công cộng mà Quận chỉ định, hoặc nếu sử dụng phiên bản cá nhân của phần 

mềm Tái Phân Định Địa hạt Esri, người gửi có thể gửi đề nghị kế hoạch tái 

phân định địa hạt hoàn chỉnh qua email đến redistricting@ocgov.com  bằng 

cách cung cấp danh sách được đánh số thứ tự của mỗi khối kiểm tra dân số và 

địa hạt giám sát mà khối đó được chỉ định. (Lịch hoạt động và địa điểm của 

những máy tính công cộng này sẽ được phát triển và công bố rộng rãi trước 

ngày 4/10/2021). 

 

2. Để gửi kế hoạch bằng phần mềm tái phân định địa hạt, phần mềm có chức năng 

xem lại để người dùng có thể kiểm tra và bảo đảm kế hoạch của họ có đủ năm 

địa hạt; không có khu vực không tiếp giáp; và không có khu vực chưa được chỉ 

định. Để kế hoạch được coi là khả thi, chênh lệnh tỷ lệ phần trăm giữa địa hạt 

http://www.ocgov.com/redistricting
https://cob.ocgov.com/2021-redistricting-kit
https://cob.ocgov.com/2021-redistricting-kit
mailto:redistricting@ocgov.com
https://cob.ocgov.com/2021-redistricting-kit
mailto:redistricting@ocgov.com
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lớn nhất và nhỏ nhất phải dưới 10%. 

 

3. Tác giả phải cung cấp 4 mục sau để được coi là kế hoạch hoàn chỉnh: 

a.  Tên liên lạc 

b. Số điện thoại và/hoặc địa chỉ email 

c.  Thành phố và quận cư trú 

d. Mô tả tường thuật về kế hoạch được kiến nghị, tốt nhất nên từ 250 từ trở 

xuống. Tường thuật có thể bao gồm mô tả về sự tuân thủ với Hướng dẫn 

Chung để Phát triển/Nộp Kế hoạch Tái Phân Định Địa Hạt được Kiến 

nghị nêu trên của kế hoạch. 

 

B. Các đề nghị kế hoạch Tái Phân Định Địa Hạt “Excel” phải bao gồm các yêu cầu gửi 

sau khi sử dụng hồ sơ Excel “Chỉ định Kiến nghị Kế hoạch Địa Hạt năm 2021-

Excel”: 

 

Hồ sơ Excel phải được gửi đến redistricting@ocgov.com or to hoặc 333 West Santa 

Ana Blvd., 3rd Floor, Attn: 2021 Redistricting Team, Santa Ana, CA 92701 và bao 

gồm thông tin sau: 

 

1.  Trong bảng công tác “Chỉ định” của hồ sơ Excel, đề nghị phải gồm năm địa 

hạt; không có khu vực không tiếp giáp; không có khu vực chưa chỉ định; và 

mỗi vùng kiểm tra dân số của Thành phố hoặc khu vực chưa hợp nhất định 

chỉ định cho một địa hạt giám sát. Nếu các phần của một vùng được chỉ định 

cho hai hoặc nhiều địa hạt giám sát; hãy liệt kê mỗi khối kiểm tra dân số 

nằm trong mỗi địa hạt. 

a. Để kế hoạch được coi là khả thi, chênh lệnh tỷ lệ phần trăm giữa địa 

hạt lớn nhất và nhỏ nhất phải dưới 10%; con số này sẽ tự động được 

tính trong bảng công tác “Tóm tắt” của hồ sơ Excel. 

 

2. Trong bảng công tác "Tác giả” của hồ sơ Exel, đề nghị phải bao gồm: 

a. Tên liên lạc 

b. Số điện thoại và/hoặc địa chỉ email 

c. Thành phố và quận cư trú 

d. Mô tả tường thuật về kế hoạch được đề nghị, tốt nhất nên từ 250 từ 

trở xuống. Tường thuật có thể bao gồm mô tả về sự tuân thủ với 

Hướng dẫn Chung để Phát triển/Nộp Kế hoạch tái phân định dịa hạt 

được đề nghị nêu trên của kế hoạch. 

 

Trung tâm Nghiên cứu Nhân khẩu học (CDR) tại Đại học Tiểu bang California, Fullerton sẽ sẵn 

sàng hỗ trợ những người muốn chuẩn bị kế hoạch tái phân định địa hạt thông qua các cuộc gọi 

điện thoại hoặc cuộc họp ảo (vd: Zoom). Trung tâm sẽ có nhân viên trực hỗ trợ qua số điện thoại 

(657) 278-2706 trong các thời gian như sau: 

 

• 7:00 sáng–7:00 chiều, thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm, ngày 4/10-14/10/2021 

• 7:00 sáng - 5:00 chiều, thứ Sáu, từ ngày 8/10-15/10/2021 

• 10:00 sáng–2:00 chiều, thứ Bảy, ngày 9/10/221 

mailto:redistricting@ocgov.com
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Có thể sử dụng phần mềm tái phân định địa hạt trực tuyến từ bất kỳ máy tính nào có khả năng 

truy cập mạng. Hướng dẫn về cách tạo tài khoản đăng nhập miễn phí và sử dụng phần mềm tái 

phân định địa hạt sẽ được cung cấp trên trang web tái phân định địa hạt của Quận. Các chi nhánh 

của Thư viện Công cộng Quân Orange có máy tính với khả năng truy cập mạng, và quận cũng sẽ 

sắp xếp các trạm máy tính công cộng để truy cập phần mềm tái phân định địa hạt trực tuyến tại 

các địa điểm trong toàn Quận. Lịch hoạt động và vị trí của những địa điểm này sẽ được công bố 

rộng rãi trước ngày 4/10/2021. 

 

Tiến trình Gửi và Lượng giá Kế hoạch/Các Cuộc Thảo Luận và Hội Thảo Công cộng của 

Hội Đồng Giám Sát 

 

Để được Hội Đồng Giám Sát cân nhắc, các kế hoạch tái phân định địa hạt được đề nghị phải 

được nhận trước 5:00 chiều thứ Sáu, ngày 15/10/2021. Quận và CDR đều không chịu trách 

nhiệm đối với việc từ chối các ý kiến không được nhận đúng hạn hay không hoàn chỉnh hay 

không tuân thủ các yêu cầu tại đây. 

 

• Các đề nghi Excel phải được gửi về email redistricting@ocgov.com  trước 5:00ch thứ 

Sáu, ngày 15/10/2021. 

 

• Các đề nghị Phần mềm Điện tử/Miễn phí qua phần mềm trực tuyến phải được nhận 

trước 5:00ch, ngày 15/10/2021. Email xác nhận sẽ tự động được gửi đến địa chỉ email 

được tác giả cung cấp trong quy trình cài đặt đăng nhập tài khoản. 

 

• Các kế hoạch được đề nghị sẽ được đánh giá độ chính xác của dữ liệu và sự tuân thủ 

với các yêu cầu pháp lý trước khi được cung cấp cho Hội Đồng Giám Sát. 

 

• Các kế hoạch được gửi cho Quận sẽ do Hội Đồng Giám Sát cân nhắc và có thể được 

thay đổi hoặc chỉnh sửa nếu Hội Đồng Giám Sát cho là phù hợp. 

 

• Các kế hoạch ẩn danh sẽ không được Hội Đồng cân nhắc. 

 

• Tất cả kế hoạch được nhận trước 5:00 chiều, 15/10/2021 và đáp ứng bốn (4) yêu cầu 

gửi kiến nghị ở trên trong phần Hướng dẫn Chung sẽ được công khai để quần chúng 

đánh giá. Những thông tin được công khai bao gồm tên liên hệ; số điện thoại và/hoặc 

địa chỉ email; thành phố và quận cư trú; và mô tả tường thuật về kế hoạch được đề 

nghị, tốt nhất nên từ 250 từ trở xuống. 

 

• Các kế hoạch được kiến nghị đáp ứng yêu cầu gửi đề nghị nêu trên và được nhận 

trước 5:00 chiều, ngày 15/10/2021 sẽ được cân nhắc tại tất cả cuộc họp của Hội Đồng 

Giám Sát. Người đề nghị kế hoạch có thể muốn tham gia các cuộc họp và biện luận 

cho kế hoạch của họ. Họ không bắt buộc phải tham gia. 

 

• Thông báo về các cuộc họp của Hội Đồng Giám Sát sẽ được cung cấp trên trang web 

của Quận và theo yêu cầu của Đạo luật Ralph M.Brown. 

 

mailto:redistricting@ocgov.com
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Thời gian biểu Phê duyệt Sắc lệnh Ranh giới Địa Hạt Giám Sát 

 

Lịch họp của Hội Đồng Giám Sát được nêu trong phần Giới thiệu ở trên. Các sửa đổi và bổ sung 

đối với lịch họp sẽ được đăng trên trang web của Quận và có sẵn tại văn phòng Thư ký Hội 

đồng. Sau đó Hội Đồng Giám Sát sẽ tổ chức thảo luận công cộng vào khoảng ngày 16/11/2021 

để cân nhắc kế hoạch bản đồ cuối cùng và chỉ thị cho Khảo sát viên Quận soạn thảo nghị định tái 

phân định địa hạt. Hội Đồng Giám Sát sẽ tổ chức một buổi thảo luận công cộng khác vào khoảng 

ngày 7/12/2021 để cân nhắc phê chuẩn Nghị Định Ranh giới Địa Hạt Giám Sát. 

 

Hội Đồng phải phê chuẩn Địa Hạt Giám Sát vào hoặc trước ngày 15/12/2021. 
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Phụ Đính A 

Danh sách Tổ chức, Cơ quan Truyền thông và Nhóm Lợi ích Nhận Thông báo Đầu tiên 

 

 

Thành phố 

 

THÀNH PHỐ 

City of Aliso Viejo  City of Laguna Woods 

City of Anaheim  City of Lake Forest 

City of Brea  City of Los Alamitos 

City of Buena Park  City of Mission Viejo 

City of Costa Mesa  City of Newport Beach 

City of Cypress  City of Orange 

City of Dana Point  City of Placentia 

City of Fountain Valley  City of Rancho Santa Margarita 

City of Fullerton  City of San Clemente 

City of Garden Grove  City of San Juan Capistrano 

City of Huntington Beach  City of Santa Ana 

City of Irvine  City of Seal Beach 

City of La Habra  City of Stanton 

City of La Palma  City of Tustin 

City of Laguna Beach  City of Villa Park 

City of Laguna Hills  City of Westminster 

City of Laguna Niguel  City of Yorba Linda 
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Truyền thông Báo Chí 

 

TRUYỀN THÔNG 

Associated Press - Orange County  My News LA - Press Releases 

Behind the Badge  New Santa Ana 

Cal State Fullerton - Daily Titan  Nguoi Viet Daily News 

Cal State Fullerton - Titan TV  OC News-CSUF 

California County News  OC Political - Press Releases 

Chapman - The Panther  OC Talk Radio 

City News Service  OC Weekly Navel Gazing 

Cypress Chronicle News  Orange Coast College 

Daily Pilot  Orange County Breeze 

El Panamericano  Orange County Register - Local News 

Excelsior  Orange Juice 

FOX-TV  Para Todos 

Fullerton College - The Hornet  Patch - Orange County 

Fullerton Observer  Public CEO 

KABC (AM 790)  Saddleback / IVC - The Lariat 

KABC-TV  Saigon Broadcasting Television Network 

KCAL-9  Santa Ana College - el Don 

KCBS-TV  Save Newport 

KCRW (FM 89.9)  SBTN 

KFI (AM 640)  Spectrum News 

KMEX-TV  Stu News 

KNBC-TV  Sun Newspapers 

KNX (AM 1070)  TalentTalk Radio Show 

KOCE-TV - PBS SoCal  Telemundo LA (KVEA, KWHY) 

KPCC (FM 89.3)  UC Irvine - AnteaterTV 

KQED  UC Irvine - KUCI 

KSBR  UC Irvine - New University 

KTLA-TV  Vien Dong Daily News 

LA Times  Viet Bao Daily News 

Liberal OC  Voice of OC 

Miniondas  Westminster Journal 
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Nhóm và Tổ chức Cộng đồng 

 

NHÓM VÀ TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG 

Acacia Adult Day Services  Christ Lutheran Church Costa Mesa 

Access California Services  Coast Community College District 

Accor Live Limitless  Coastline Community College 

AltaMed  College Hospitals - Cerritos 

Alzheimer's Orange County  Community Action Partnership 

American Family Housing  Community Legal Aid SoCal 

American Red Cross  Concorde Career College 

Anaheim City School District  Consulado de México 

Anaheim Elementary School District  Costa Mesa Sanitary District 

Anaheim Union High School District  Cypress College 

Asian American Senior Citizens Service Center  Dayle McIntosh Center 

Assistance League of Santa Ana  Disability Rights California 

Blue Outdoor  Edward B Cole Sr Academy 

Bob Hope USO  Emerald Bay Service District 

Boy Scouts of America  Family Choice Health Center 

Boys and Girls Clubs of Garden Grove  Fountain Valley Chamber of Commerce 

BPSOS  Fountain Valley School District 

Braille Institute  Friendship Shelter 

Brea Olinda Unified School District  FTAC Olympus Acquisition Corp. 

Buena Park Police Department  Fulerton Police Department 

Buena Park School District  Fullerton Fire Department 

C.H.E.C Family Resource Center  Fullerton Joint Union High School District 

California Indian Legal Services  Fullerton School District 

Calvary Chapel Costa Mesa  Garden Grove Chamber of Commerce 

Capistrano Bay District  Girls Scout 

Capistrano Unified School District  Goodwill 

Casa De La Familia  Hanmi Family Counseling Center 

Catholic Charities of OC  Hermandad Mexican Nacional 

Centralia School District  Hope Community 

Centro Cultural de Mexico  Hope International University 

Centro San Anselmo  Huntington Beach City School District 

Charitable Ventures  Huntington Beach Police Department 

Children & Families Commission of Orange 

County 

 

Infuse Branding, Inc. 

Chinese Christian Herald Crusades - SoCal  Iranian American Chamber of Commerce 

Christ Cathedral Campus  Irvine Evergreen Chinese Senior Association 
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NHÓM VÀ TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG tt. 

Irvine Ranch Water District  Municipal Water District of Orange County 

IvyMax  Muscular Dystrophy Association Orange County 

Japenese American Association  N. OC Chinese Cultural Association 

KBS LA  NALEO Educational Fund 

KidWorks  National Hispanic Business Women of America 

Kiser & Company  Neighborhood Housing Association 

Korean American Coalition, O.C.  Newport Beach Fire Department 

Korean Community Center  Newport Beach Police Department 

Korean Community Services  Newsong 

Laguna Beach County Water District 
 O.C. Korean American Health Information & 

Education Center 

League of United Latin American Citizens  Oak Family Resource Center 

League of Women Voters of North OC  OC Deaf Equal Access Foundation 

League of Women Voters of Orange County ILO  OC Fair & Event Center 

Leaugue of Women Voters of Orange Coast  OC Human Relations 

Lebanese Cultural Union of World Wide  OCCET Action 

Legal Aid Society of Orange County  Ocean View School District 

Lestonnac Free Clinic  Omid Institute 

Los Amigos Of Orange County  Orange County AFL-CIO 

Los Angeles Chinese Information Network  Orange County Business Council 

Los Angeles Museum and Tour | Battleship USS Iowa  Orange County Cemetery District 

Lowell Joint School District 
 Orange County Chinese American Chamber of 

Commerce 

Madison Park Association  Orange County Civic Engagement Table 

Magnolia Public Schools  Orange County Department of Education 

Magnolia School District  Orange County First Assembly of God 

Mana De Orange County  Orange County Hispanic Chamber of Commerce 

Marlowe Charities 
 Orange County Mosquito and Vector Control 

District 

Men Vietnamese Help Center  Orange County Sanitation District 

Mesa Water District  Orange County School of the Arts 

Mexican American Legal Defense and Education 

Fund 
 

Orange County Transportation Authority 

Mexican American National Association  Orange County Water District 

Mexican American Opportunity Foundation  Orange Police Department 

Midway City Sanitary District  Orangewood Foundation 

Ministry of Foreign Relations  Para Todos 

Moulton Niguel Water District  Placentia Library District 

Multi-Ethnic Collaborative of Community Agencies  Placentia Neighborhood Services 
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NHÓM VÀ TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG tt. 

Pretend City Children's Museum  Taller San Jose 

Project Youth OCBF  Templo Calvario Church 

Rancho Santiago Community College District  The Cambodian Family Community Center 

Rosie's Garage  The Kennedy Commission 

Saddleback Valley Unified School District  The Korean Chamber of Commerce of O.C. 

Saint Anne Catholic School  The Korean-American Citizens League of O.C. 

Samueli Academy  The Toll Roads 

Santa Ana Chamber of Commerce  Trabuco Canyon Water District 

Santa Ana College  Tustin Unified School District 

Santa Ana Unified School District 
 Union of Vietnamese Student Association 

(UVSA) 

Santa Margarita Water District  United Domestic Workers of America 

Santiago Canyon College  United Mexican-Veterans Association 

Savanna School District  United Way 

Scholarship Schools  US Census Bureau 

School Employers Association of California  Vanguard University 

Second Baptist Church  Viet-CARE 

Serrano Water District  Vietnamese American Cancer Foundation 

Serve the People Community Health Center 
 Vietnamese Chamber of Commerce in Orange 

County 

Soka University of America 
 Vietnamese-American Public Affairs Committee 

(VPAC) 

South Asian Helpline and Refferal Agency  VPS - Vietnamese Professionals Society 

South Coast Chinese Cultural Center/Irvine 

Chinese School 
 

Westminster School District 

South Coast Water District  Working Wardrobes 

South OC Community College District  YMCA 

Southern California Association of Governments  Yorba Linda Water District 

Southern California Edison  Zero Abuse Project 

Southland Integrated Services   

St. Anselm Cross-Cultural Community Ctr.   

St. Joseph Hospital   

St. Peter Evangelical Lutheran Church   

Stanton Community Services Center   

Stay Connected   

Sunset Beach Sanitary District   

Support the Enlisted Project   

Surfside Colony, Ltd.   

SVREP   

 


