
Pagdidistrito sa Escondido: Paano ito 
gumagana at Paano lumahok



Ano ang pagdidistrito?

 Sa isang sistema ng pagbotong batay sa distrito, ang
mga kinatawan ay ibinoboto mula sa mga distrito.

 Simula sa 2014, ang Konseho ng Lungsod ng Escondido 
ay iboboto ng mga botante sa apat na distrito sa halip na
lahat ng mga botante sa Lungsod. 

 Ang pagdidistrito ay ang proseso ng pagtatakda sa mga
hangganan na humahati sa populasyon ng Lungsod sa
apat na distrito. 

 Ang isang Independiyenteng Komisyon ay may 
pananagutan sa pagbubuo ng mga hangganan ng
Konseho ng Lungsod.



Pagpapakilala sa Independiyenteng Komisyon:

 7 miyembro – pinili ng isang panel ng tatlong
retiradong hukom

 Tagapangulo: Dana Nuesca
 Bise-Tagapangulo: John Valdez
 Komisyonado: Jack Anderson
 Komisyonado: Andrew Carey
 Komisyonado: Doris Cruz
 Komisyonado: Bill Flores
 Komisyonado: Roberto Ramirez



Ano ang ginagawa ng Komisyon at Kailan?
 Magsagawa ng mga pampublikong pagdinig:

 6 na pagdinig ng kuro-kurong pampubliko sa loob ng buwan ng Oktubre
2013

 Pagkatapos nito, 2 pulong ng pagtatakda sa nasasakupan sa Oktubre
 Kumolekta ng datos sa pamamagitan ng Kuro-kuro ng

Komunidad:
 Sa mga pagdinig, sa pamamagitan ng mga ipinakoreo at in-email na

pagsumite
 Gumawa at umapruba ng isang Paunang Plano ng Pagdidistrito

 Pagkatapos ng pulong ng pagtatakda sa nasasakupan sa Oktubre
29

 Magsagawa ng mga pagdinig sa sagot sa kuro-kuro tungkol sa
Paunang Plano:
 3 pagdinig sa Nobyembre upang kumolekta ng mga komento

 Aprubahan ang isang Inirekomendang Plano ng Pagdidistrito at 
isumite ito sa Konseho ng Lungsod para aprubahan



Mga Pulong at Pagdinig ng Komisyon:
 Ang mga pulong tungkol sa usapin ay itinakda para sa:

 Sumusunod na mga petsa
 Ang mga pagdinig sa pampublikong kuro-kuro ay gaganapin sa:
 Huwebes, Oktubre 10 – ika-6 ng hapon Panggitnang Paaralan ng Bear Valley
 Sabado, Oktubre 12 – ika-9 ng umaga sa Panggitnang Paaralan ng Hidden Valley
 Huwebes, Oktubre 17 – ika-6 ng hapon sa Simbahan ng Resurrection
 Sabado, Oktubre 19 – ika-9 ng umaga sa Panggitnang Paaralan ng Mission
 Huwebes, Oktubre 24 – ika-6 ng hapon sa Paaralang Elementarya ng Felicita
 Linggo, Oktubre 27 – ika-3 ng hapon sa Sala ng Konseho ng Lungsod

 Ang mga pulong ng Pagtatakda sa mga Nasasakupan ay 
gaganapin sa:
 Linggo, Oktubre 27, ika-6 ng hapon Sala ng Konseho ng Lungsod
 Martes, Oktubre 29, ika-6 ng hapon Sala ng Konseho ng Lungsod



Mga Pulong at Pagdinig ng Komisyon:
 Ang mga pagdinig sa mga sagot sa kuro-kuro tungkol sa Paunang

Plano ay nakatakda sa
 Nobyembre 21 – ika-6 ng hapon sa Panggitnang Paaralan ng

Hidden Valley 
 Nobyembre 23 – ika-9 ng umaga sa Panggitnang Paaralan ng

Mission
 Nobyembre 24 – ika-3 ng hapon sa Sentro para sa mga Sining, 

Escondido 
 Ang isang karagdagang pagdinig upang gumawa ng mga

pagbabago sa Paunang Plano ay gaganapin sa
 Nobyembre 24 – ika-6 ng hapon sa Sala ng Konseho ng Lungsod

 Ang ibang mga pulong ay maaaring itakda. Mangyaring i-tsek ang
website ng Lungsod para sa mga petsa (http://www.escondido.org )



Paano pagpapasiyahan ng Komisyon kung saan
itatakda ang mga nasasakupan ng distrito?   

Ang isang atas ng pahintulot sa pagitan ng Lungsod ng Escondido at mga
pribadong nagsasakdal ay naglalaman ng mga kinakailangang katangian na
dapat gamitin ng Komisyon para itakda ang mga nasasakupan ng distrito.  Ang
mga kinakailangang katangian ay makikita sa ayos ng rangko.  

1.Ang mga distrito ay susunod sa Konstitusyon ng US, kabilang ang
makatuwirang pantay-pantay na populasyon
2.Ang mga distrito ay susunod sa pederal na Batas ng Mga Karapatan
ng Pagboto.
3.Ang mga distrito ay magkakatabi at itinatakda upang itaguyod ang
pagkamasinsin
4.Ang mga distrito ay gagalang sa pangheometriyang integridad ng mga
kapitbahayan at komunidad na pinagkakainteresan. 
5.Ang mga lugar ng tirahan ng mga kasalukuyang nanunungkulan o mga
kandidato ay hindi isasaalang-alang.  At ang mga distrito ay hindi itatakda upang
panigan o magtangi laban sa isang partidong pampulitika, kasalukuyang
nanunungkulan o kandidato.  
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Kinakailangang Katangian  1:  Konstitusyon at 
Pantay-pantay na Populasyon ng US

 Ika-14 na Pagsusog (Pantay-pantay na Proteksiyon)
 Isinalin na mangangailangan ng makatuwirang pantay-pantay na

mga populasyon ng distrito, hal., “isang tao, isang boto”
 nagbabawal ng sinadyang pagtatangi dahil ito ay isang paglabag

sa pantay-pantay na proteksiyon (ang hurisdiksiyon ay 
nagtatangi sa pagtrato sa mga residente dahil sa lahi, kaya hindi
nagbibigay sa kanila ng kapantay na proteksiyon sa ilalim ng
batas). 

 Ika-15 Pagsusog
 Nagbabawal sa pagtatanging panglahi sa pagboto
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Ano ang Ideyal na Populasyon ng bawat 
distrito?  

 Ideyal na populasyon para sa bawat uri ng distrito: 
 Buong populasyon ÷ # ng mga distrito = Ideyal na

Populasyon
 Buong Populasyon ng Escondido mula sa 2010 

Senso: 143,911
 Ideyal na populasyon para sa Mga Distrito ng

Konseho ng Lungsod ng Escondido? 
 Buong populasyon ÷ apat na mga distrito = Ideyal na

Populasyon
 143,911 ÷ 4 = ~35,977
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Gaano kapantay ang pantay-pantay?

 Magkakaibang mga pamantayan para sa magkakaibang
mga hurisdiksiyon
 Ang mga Distritong Pangkongreso ay kailangang maging pantay-

pantay
 Ang mga lokal na hurisdiksiyon, tulad ng Escondido, ay may higit

na pakikibagay

 Ang mga distrito ay kailangang makatuwirang maging
pantay-pantay
 Ang ilang paglihis sa itaas at/o ibaba ng ideyal na populasyon ay 

pinapahintulutan
 Ang magkakapantay na populasyon ay karaniwang sumasailalim

sa pagsunod sa VRA  (Karaniwang ±5%)
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Kinakailangang Katangian  2: Batas ng mga 
Karapatan ng Pagboto: Seksyon 2
 Nagbabawal sa pagtanggi o pagpaiksi ng mga

karapatan ng botante batay sa lahi o status ng
pagka-minoriya sa wika. (42 USC § 1973)
 Ipinapakahulugan ng VRA ang “pagka-minoriya sa wika” 

bilang may pinagmulang Asyano, Katutubong Amerikano, 
Katutubong Taga-Alaska, o Espanyol.  Hindi nauukol sa
ibang mga grupo ng wika.

 Nagbabawal sa mga gawain na may layunin o 
epekto ng pagtatangi batay sa lahi o status ng
pagka-minoriya sa wika.  

 Umuukol sa buong bansa, sa LAHAT ng mga
hurisdiksiyon na nagsasagawa ng mga eleksyon.  
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VRA at pagdidistrito:  Pagpalabnaw ng 
Boto
• Ang mga sistema ng pagboto ay maaaring maglimita sa

“kakayahan na bumoto ng isang kandidatong pinili” ng
isang protektadong klase ng mga botante sa iba’t-ibang
paraan:  
 Halimbawa:  maaaring gawing imposible ng mga sistema ng

pangkalahatang eleksyon kahit sa malaking grupo ng minoriya
na bumoto ng isang kandidatong pinili, kung ang mayoriya ay 
bumoto laban sa kanila.

 Halimbawa:  ang mga distritong may iisang miyembro ay 
maaaring maitakda sa mga paraang makakabawas sa
kakayahan ng mga botante na bumoto.    

• Ang mga sistemang naglilimita sa kakayahang bumoto
sa paraang ito ay sinasabing “nagpapalabnaw” sa lakas
ng pagboto ng minoriya.  
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Seksyon 2 at ang “pagsusuring Gingles”

Ano ang isang Seksyon 2 o Mayoriya-Minoriyang
Distrito?

->Minoriyang grupo ay kailangang maging malaki at 
sapat na masinsin upang bumuo ng isang mayoriya
sa distrito (50%+ CVAP*)

->Kailangang may katunayan ng pagboto ng
magkalabang panglahi:
- grupong minoriya ay karaniwang nagkakaisa sa
pagboto
- grupong mayoriya ay karaniwang bumoboto laban
sa mga preperensiya ng pagboto ng minoriya

*CVAP = Populasyon ng Edad ng Pagboto ng Mamamayan



Kinakailangang Katangian  3:  Pagkakatabi

 Pagpapakahulugan: Isang distrito kung alin ang
lahat ng mga bahagi ay nakakabit sa isa’t isa

sa madaling salita:
 Isang distrito kung alin maaaring magbiyahe ang

isang tao mula sa alinmang lokasyon papunta
sa ibang lokasyon na hindi tumatawid sa
hangganan ng distrito

 Kung ang hurisdiksiyon ay hindi magkakatabi
(may mga hindi nakakabit na lugar) samakatuwid
ang mga lugar na hindi nakakabit ay karaniwang
itinatakda sa pinakamalapit na distrito



Pagkakatabi
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Ang hindi 
magkakatabing 
lugar ng 
Escondido



Kinakailangang Katangian 3:  Pagkamasinsin
 Tumatalakay sa heograpiya ng distrito
 Dapat itakda ang mga Distrito “na itinataguyod

ang heograpikong pagkamasinsin” 
 Lumilikha ng maraming iba’t ibang pamantayan
 “diskarteng tingin” “mahalaga ang kaanyuan” 

 (Shaw v Reno)
 Ipinapalagay na “magsasanggalang laban sa

lahat ng uri ng gulangan” “ang mararahas na
paglihis sa pagkamasinsin ay palatandaan na
maaaring may hindi tama” 

 (Karcher v. Daggett)



Kinakailangang Katangian  4:  Mga Pinagkakainteresang 
Komunidad at Kapitbahayan (Mga COI)

 Hindi dapat pinaghihiwa-hiwalay ng mga nasasakupan ng
distrito ang mga pinagkakainteresang komunidad

 Ano ang isang Pinagkakainteresang Komunidad? 
Depende ito sa...

 Isang Grupo ng mga tao na may sinadyang
pinagkakainteresang komun...

(“katunayang bahaginang pinagkakainteresan” Miller v Johnson, 1995)
...Na maaaring heograpikong naipapakahulugan
 Ano ang hindi sa kanila: 

 Hindi kabilang sa mga pinagkakainteresang komunidad ang mga
kaugnayan sa mga partidong pampulitika, kasalukuyang
nanunungkulan o mga kandidatong pampulitika” (ayon sa Atas ng
Pahintulot ng Escondido)



COI:  Ipinakahulugan ng mga Taong 
Nakakakilala sa Komunidad
 Hindi nililimitahan ng batas ang mga uri ng

pinagkakainteresan na maaaring magpabuklod
sa isang komunidad. 

 Isinasaad ng Atas ng Pahintulot na maaaring
kabilang ang “mga minoriyang panglahi, etnika, 
o pangwika.”

 Nasa sa mga taong nakatira sa o nagtatrabaho
sa mga komunidad na pangalanan at likhain ang
mga interes na nagpapabuklod dito. 

 Hindi kailangang limitahan ang mga
pinagkakainteresan sa kasalukuyang sitwasyon, 
subalit ibilang din ang mga layuning komun.
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Paano ipasadokumento ang Pinagkakainteresang
Komunidad o ang iyong Kapitbahayan – isang
halimbawa:
 Lumikha ng isang mapa ng mga hangganan (gamitin

ang mga mapa ng Google, sistema ng GIS, papel, atbp.)
o 

 Isulat ang mga hangganan
 Ibalangkas kung ano ang nagpapakahulugan sa

Pinagkakainteresang Komunidad:
Ano ang iyong hangarin o ang iyong pinagkakaisahan?

>Ipakita na ang iyong mga miyembro ay nakatira sa
loob ng mga hangganan

>Ipaliwanag kung ano ang iba sa labas ng mga
hangganan ng iyong Pinagkakainteresang
Komunidad



Kabilang marahil sa mga pagpapakahulugan ng
Pinagkakainteresang Komunidad ang:
 Pag-organisa sa mga paaralan, mga distrito ng

paaralan
 Mga himpilan ng transportasyon
 Mga Sentro ng Komunidad
 Mga parke ng aso

 Lahi at Etnisidad
Karagdagang mga bagay:
 Bahaginang mga karanasan o kasaysayan
 Akseso (o kakulangan nito) sa edukasyon
 Mas mataas na bilang ng mga bata bawat

sambahayan/pangkalahatang mas nakakabatang
populasyon

 Bahaginang mga wika at kultura



Kinakailangang Katangian  5:  Huwag Pansinin 
ang Pulitika

 Itakda ang mga distrito na walang pansin sa
kung saan nakatira ang mga kandidato o 
kasalukuyang nanunungkulan.

 “Ang mga Distrito ay hindi itatakda para sa
layuning panigan o itangi ang isang
nanunungkulan, kandidatong pampulitika, o 
partidong pampulitika.”
 Nagbabawal sa sinadyang benepisyo/pananakit



Bakit KA dapat sumali sa pagdidistrito?

 Upang mabigyang-pagkakataon ang iyong komunidad at 
siguruhin na ito ay may kapantay na akseso sa 
prosesong pampulitika. 

 Upang hikayatin ang mga mamamayan na 
magparehistro, bumoto, at manatiling lumalahok sa 
pulitika. 

 Upang tulungang hubugin ang isang plano ng 
pagdidistrito na nagkakaloob sa mga komunidad ng 
isang makahulugang oportunidad na pumili ng mga 
kandidatong mangangatawan sa kanilang kapakanan sa 
mga usapin na mahalaga sa kanilang mga buhay. 

 Para makinabang sa mga oportunidad na lumahok sa 
lahat ng mga hakbang ng proseso ng pagdidistrito.



Paano Lumahok – Paano higit pang Makaalam

Para lumahok sa proseso: magtestigo, magsumite ng nakasulat na
testimonyo, magpadala ng sumusuportang impormasyon sa
Independiyenteng Komisyon ng Pagdidistrito.

Mangyaring ibigay ang iyong impormasyon tungkol sa iyong
Pinagkakainteresang Komunidad, Kapitbahayan, o iba pang mga
paksa sa lalong madaling panahon.  Ang hangganang petsa ay 
Oktubre 31, 2013.

Isumite ang impormasyon sa isang pagdinig, sa pamamagitan ng koreo
o ihulog ito sa opisina ng Klerk ng Lungsod, o i-email sa
districting@escondido.org.

Mangyaring i-tsek ang website ng Lungsod para sa mga balita at 
darating na mga pulong:  http://www.escondido.org

SALAMAT SA IYONG PAGLAHOK!


