
 

         Sa Escondido, dapat panatilihing buo ng Distrito ng Konseho ng Lungsod ang mga nasasakupan na mga pinagkakainteresang komunidad (“COI”) hangga't maaari.  Ang pagpapanatiling buo sa mga pinagkakainteresang komunidad at kapitbahayan ay ang pang-apat na kinakailangang katangian na ginagamit ng Komisyon upang magtakda ng mga nasasakupan.  Ibig sabihin nito na ito ang ikaapat na pinakamahalagang kinakailangang katangian na susundin, pagkatapos ng pagkakapantay ng populasyon, pagsunod sa Batas ng mga Karapatan ng Pagboto, at pagkakatabi at pagkamasinsin.    
ANO ANG ISANG COI?  Sa pinakasimpleng paglalarawan, ang COI ay isang grupo ng mga tao sa parehong lugar na may isang komun na pagkakabuklod o interes.  Sa Escondido, kabilang din sa espesipikong kahulugan ang mga grupo ng minoriyang panglahi, etnika at pangwika.  Ang pagpapakahulugan ay malawak, na nagbibigay sa mga komunidad ng malaking pagpapasiya sa pagtatakda kung aling mga usapin ang mahalaga sa kanila at pag-isahin ang mga ito.  Subalit, sa Escondido ang isang COI ay hindi puwedeng batay sa kaugnayan sa isang partidong pampulitika, kandidato o kasalukuyang nanunungkulan.  Kung kaya, ang Komisyon ay hindi pinapahintulutang magtakda ng mga nasasakupan batay sa isang komun na pagsuporta sa isang miyembro ng Konseho ng Lungsod o partidong pulitikal.   
PAANO MALALAMAN NG KOMISYON KUNG SAAN MATATAGPUAN ANG ALING MGA COI?   Ang mga pinagkakainteresang komunidad ay mas maiging nalilikha sa pamamagitan ng testimonyong pasalita o pasulat mula sa mga tao o grupong may pansariling pagkakaalam sa mga ito.  Ang senso at iba pang panlabas na datos ay maaaring makapagbigay ng karagdagang suporta, subalit hindi dapat palitan ang pansariling pagkakaalam sa komunidad.  Dapat talakayin ng testimonyo tungkol sa COI ang hindi bababa sa dalawang puntos:  ang mga komun na pinagkakainteresan ng komunidad at ang kanyang heograpikal na lokasyon.  Habang nasa Escondido, espesipikong kabilang sa COI ang mga grupo ng minoriyang panglahi, etnika at pangwika, ang mga miyembro ng komunidad ay hindi nililimitahan sa mga uri ng pinagkakainteresang ito sa pagtatatag ng isang COI.  Sa katunayan, nasa sa mga taong mas nakakaalam sa komunidad, iyong mga 
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nakatira sa o nagtatrabaho dito, na pangalanan ang mga pinagkakainteresan na nagbubuklod nito.  Maaaring kabilang dito ang mga pinagkakainteresang sosyal tulad ng pamanang komun, kultura, o kasaysayan; suporta para sa isang paaralan o sentro ng komunidad; o pagnanasang lutasin ang isang problema, tulad ng kakulangan ng mga pagpipilian ng malusog na pagkain o matataas na lebel ng krimen, gayundin ang mga karaniwang komun na pinagkakainteresan tulad ng pare-parehong mga oportunidad ng trabaho, pagnanasang magdala ng mas maraming mga trabaho sa komunidad o pagpapabuti sa impraestruktura.        
 
 
  
1. Ipaliwanag ang kalikasan ng pagbubuklod o pangkomun na interes na 
bumubuo sa komunidad:     Ang iyong pasalita o nakasulat na testimonyo ay dapat naglalarawan sa mga pinagkakainteresan na nagpapabuklod sa komunidad.  Dapat mong  ipahayag sa pinakamalinaw na paraan kung anu-ano ang mga pinagkakainteresang komun at kung bakit o gaano sila kahalaga sa komunidad.  Halimbawa:   * Kabilang dapat sa testimonyo tungkol sa isang pinagkakainteresang komun ng isang sentro ng komunidad ang pangalan at lokasyon ng sentro at ilarawan ang pakikilahok ng komunidad dito o kung bakit mahalaga ito, hal., nakakakuha ng iba't ibang mga oportunidad pang-edukasyon at paglilibang ang komunidad para sa mga bata, may sapat na edad at nakakatandang mamamayan sa sentro ng komunidad.    * Dapat ilarawan ng testimonyo tungkol sa bahaginang kultura o pamana kung ano ang pamana at sabihin kung bakit ito ay isang komun na nagpapabuklod, hal., komun na kasaysayan, wika, kultura, atbp.   
 
2. Ilarawan ang heograpikal na lokasyon ng pinagkakainteresang komunidad:     Dapat din na ibilang sa iyong testimonyo kung saan matatagpuan ang iyong COI para malaman ng mga nagtatakda ng nasasakupan kung nasaan ito.  Kahit paano ay kabilang dito ang paglalarawan ng panlabas na mga hangganan ng COI.  Kabilang dito ang mga pisikal na hangganan, tulad ng mga kalye,  lugar ng tubig, riles ng tren, o mga sentro ng pamilihan/base ng militar, na nagtatakda sa panlabas na hangganan ng komunidad, gayundin ang legal o heograpikal na mga nasasakupan, tulad ng mga hanay na nagpapahiwatig sa heograpiya ng COI.    Ang isang mapa na nagpapakita sa lokasyon ng COI, kasama ang pasalita o nakasulat na testimonyo na nagpapakita sa lugar, ay maaaring lubos na makakatulong kapwa sa mga miyembro ng komunidad at sa mga Komisyonado 
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upang mahanap ang COI.  Ang isang mapang nagpapakita sa COI sa mas malaking mapa ng lungsod o county ay sadyang maaaring makatulong sa paghahanap sa COI.      Huwag mag-atubiling gamitin ang nakalakip na “Porma ng Pagpapakahulugan sa Iyong Pinagkakainteresang Komunidad” para isumite ang iyong impormasyon ng COI sa Komisyon.  Maaari mo itong ibigay sa Komisyon sa isang pagdinig o sa pamamagitan ng pagpapakoreo nito o sa pamamagitan ng pagdadala nito sa opisina ng Klerk ng Lungsod.  Kabilang dito, maaari mong ipadala ang iyong impormasyon ng COI sa pamamagitan ng email sa districting@escondido.org.   
Mangyaring ibigay ang iyong impormasyon tungkol sa COI sa Komisyon sa 
lalong madaling panahon.  Ang hangganang panahon para isumite ang 
impormasyon ng COI ay Oktubre 31, 2013. 



 

 
 
 
  Ano ang nagpapabuklod sa iyong komunidad?  Ano ang nakikita mong komun na mga pinagkakainteresan o mga ugnayan sa iyong komunidad?           Saan matatagpuan ang iyong komunidad?  Ano ang mga hangganan ng iyong komunidad, hal. mga kalye, riles ng tren, sentro ng pamilihan, atbp.?           Huwag mag-atubiling magbigay ng mapa kung nais mo.  Malaki ang naitutulong ng mga mapa!  Kabilang sa halimbawa ng mga mapa ang Google Maps, mga mapa ng daan, o kahit na ang mga ginuhit-sa-kamay na mga mapa.  Mangyaring siguraduhin lamang na anumang mapa na iyong ibigay ay malinaw na nagpapakita sa mga hangganan ng iyong komunidad, tulad ng mga kalye, riles ng tren, sentro ng pamilihan, atbp., upang mahanap ito ng Komisyon sa mapa ng lungsod pagdating ng panahon na itatakda nito ang mga nasasakupan ng distrito.  Maaari mong isumite ang pormang ito sa Komisyon sa sumusunod na mga paraan:  Sa isang Pampublikong Pagdinig sa mga Kuro-kuro sa Oktubre 10, 12, 17, 19, 24 o 27. Sa pamamagitan ng email sa districting@escondido.org Ipakoreo o dalhin ito sa opisina ng Klerk ng Lungsod:  Escondido Independent Districting Commission c/o Escondido City Clerk’s office 201 N. Broadway Escondido, CA 92025  
Mangyaring ibigay ang impormasyon na ito sa lalong madaling panahon, 
ngunit hindi tatagal sa Oktubre 31, 2013. 
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