
 

          Ở Escondido, các đường ranh giới Khu Hội Đồng Thành Phố cần phải giữ nguyên những cộng đồng có chung quyền lợi (“COI”) khi có thể làm được điều đó.  Giữ nguyên những cộng đồng có chung quyền lợi và khu phố là tiêu chuẩn thứ tư được Ủy Ban sử dụng để vẽ các đường ranh giới.  Điều này có nghĩa đây là tiêu chuẩn quan trọng thứ tư cần phải tuân theo, chỉ sau quân bình dân số, tuân hành Đạo Luật Về Quyền Bầu Cử, và tiếp giáp và thu gọn.    
COI LÀ GÌ?  Theo cách giải thích đơn giản nhất, COI là một nhóm người ở trong cùng một vùng có cùng một sự ràng buộc hay quyền lợi.  Ở Escondido, định nghĩa này còn đặc biệt bao gồm các nhóm thiểu số về chủng tộc, sắc tộc, và ngôn ngữ.  Đây là một định nghĩa rộng, cho phép các cộng đồng có được nhiều sự tự do trong việc quyết định những vấn đề nào là quan trọng đối với họ và liên kết với nhau.  Tuy nhiên, ở Escondido COI không thể dựa vào sự quan hệ với một chính đảng, ứng cử viên hoặc viên chức đương nhiệm.  Vì vậy, Ủy Ban không được phép vẽ các đường ranh giới dựa vào sự ủng hộ thông thường dành cho một ủy viên Hội Đồng Thành Phố hoặc chính đảng.   
LÀM THẾ NÀO ĐỂ ỦY BAN CÓ THỂ XÁC ĐỊNH COI Ở ĐÂU?   Những cộng đồng có chung quyền lợi được thiết lập chính xác nhất qua sự chứng thực bằng lời nói hay văn bản từ những cá nhân hoặc nhóm tập thể có sự hiểu biết thực tế về những cộng đồng đó.  Kiểm kê dân số và những dữ kiện khác từ bên ngoài có thể giúp củng cố thêm, nhưng không thể thay thế sự hiểu biết thực tế về cộng đồng đó.  Sự chứng thực về COI cần phải trình bày được ít nhất hai điểm:  những quyền lợi chung và vị trí địa lý của cộng đồng đó.  Mặc dù ở Escondido, COI đặc biệt bao gồm các nhóm thiểu số về chủng tộc, sắc tộc và ngôn ngữ, những thành viên cộng đồng không bị giới hạn trong những loại quyền lợi này khi thiết lập một COI.  Thật ra, tùy vào những người quen thuộc nhất với một cộng đồng, những người sống trong cộng đồng đó hay làm việc với cộng đồng đó, để xác định những quyền lợi cấu thành cộng đồng đó.  Điều này có thể bao gồm những quyền lợi về mặt xã hội chẳng hạn như di sản, văn hóa, hay lịch sử chung; sự ủng hộ cho một trường học hay trung tâm cộng đồng; hoặc mong muốn giải quyết một vấn đề nào đó, chẳng hạn như việc thiếu những sự chọn lựa thực phẩm lành mạnh hay mức tội phạm cao; cũng như là những quyền lợi chung về kinh tế chẳng hạn như cơ hội làm việc bình đẳng, mong muốn đem thêm việc làm đến cho cộng đồng hay cải thiện hạ tầng cơ sở.    
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1.  Giải thích tính chất của sự ràng buộc hay quyền lợi chung cấu thành cộng 
đồng đó:     Sự chứng thực bằng lời nói hay văn bản của quý vị cần phải giải thích được những quyền lợi mà cộng đồng đó chia sẻ.  Quý vị nên trình bày càng rõ ràng càng tốt những quyền lợi chung là gì và lý do tại sao những quyền lợi đó quan trọng hay quan trọng như thế nào đối với cộng đồng.  Thí dụ:   * Phần chứng thực về một quyền lợi chung tại trung tâm cộng đồng cần phải bao gồm tên và địa điểm của trung tâm đó và giải thích về sự liên quan của cộng đồng với trung tâm đó hoặc lý do tại sao trung tâm đó quan trọng, chẳng hạn như, cộng đồng được sử dụng nhiều cơ hội giáo dục và giải trí dành cho trẻ em, người lớn và người cao niên tại trung tâm cộng đồng đó.    * Phần chứng thực về một văn hóa hay di sản chung cần phải xác định rõ di sản đó và trình bày lý do tại sao đó là một sự ràng buộc chung, chẳng hạn như, lịch sử, ngôn ngữ, văn hóa chung, v.v.    
2.  Giải thích về vị trí địa lý của cộng đồng có chung quyền lợi:     Phần chứng thực của quý vị cũng cần phải trình bày là COI của quý vị ở đâu để những người vẽ đường ranh giới xác định vị trí của cộng đồng đó là ở nơi nào.  Điều này ít nhất phải có phần giải thích về những ranh giới bên ngoài của COI đó.  Phần này bao gồm những ranh giới, chẳng hạn như đường phố, sông ngòi, đường rầy, hay các trung tâm mua sắm/căn cứ quân đội, tạo nên ranh giới bên ngoài của cộng đồng đó, cùng với những ranh giới theo luật pháp hay địa lý, chẳng hạn như các đường ranh giới của thành phố hay quận cho biết vị trí địa lý của COI đó.    Một bản đồ cho thấy địa điểm của COI, cùng với phần chứng thực bằng lời nói hoặc văn bản giúp xác định địa điểm đó, có thể rất hữu ích giúp cho cả các thành viên cộng đồng và các Ủy Viên trong Ủy Ban xác định vị trí được COI.  Bản đồ cho thấy COI ở bên trong một bản đồ của thành phố hay quận lớn hơn có thể đặc biệt hữu ích trong việc định vị COI đó.      Quý vị có thể tùy ý sử dụng “Đơn Xác Định Cộng Đồng Có Chung Quyền Lợi” đính kèm để đệ trình đến Ủy Ban các chi tiết về COI của quý vị.  Quý vị có thể đưa đơn này cho Ủy Ban tại buổi góp ý hay gửi bằng bưu điện hoặc đem đến văn phòng Lục Sự Thành Phố.  Ngoài ra, quý vị có thể email những thông tin về COI đến districting@escondido.org.   
Xin gởi cho Ủy Ban những thông tin về COI của quý vị càng sớm càng tốt.  Hạn 
chót để đệ trình thông tin về COI là ngày 31 tháng Mười, 2013.   
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  Sự ràng buộc cộng đồng của quý vị là gì?  Quý vị xem những điều gì là quyền lợi chung hay sự liên kết trong cộng đồng của quý vị?            Cộng đồng của quý vị ở đâu?  Những ranh giới cộng đồng của quý vị, chẳng hạn như đường phố, đường rầy, trung tâm mua sắm, v.v. là gì?            Đừng ngại cung cấp bản đồ nếu quý vị muốn.  Bản đồ rất hữu ích!  Những thí dụ về bản đồ bao gồm Google Maps, bản đồ đường phố, hay ngay cả bản đồ vẽ tay.  Xin chắc chắn bản đồ quý vị cung cấp cho thấy rõ những ranh giới cộng đồng của quý vị, chẳng hạn như đường phố, đường rầy, trung tâm mua sắm, v.v., để Ủy Ban có thể xác định vị trí của cộng đồng đó trong bản đồ thành phố khi ủy ban vẽ đường ranh giới của các khu.  Quý vị có thể đệ trình đơn này đến Ủy Ban theo những cách sau đây:  Tại một buổi Họp Góp Ý Công Cộng vào ngày 10, 12, 17, 19, 24 hay 27 tháng Mười. Bằng cách email đến districting@escondido.org Gửi bằng bưu điện hay tự đem đến văn phòng Lục Sự Thành Phố:  Escondido Independent Districting Commission c/o Escondido City Clerk’s office 201 N. Broadway Escondido, CA 92025  
Xin gởi những thông tin này càng sớm càng tốt, nhưng không được trễ hơn 
ngày 31 tháng Mười, 2013. 
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