REDISTRICTING COMMISSION
Learn more about the redistricting process in Oakland.

What is Redistricting?
Redistricting is the process of drawing new boundaries for congressional, state and local
districts. Redistricting occurs every 10 years, after the completion of the U.S. Census. The
Oakland Redistricting Commission will redraw the boundaries for the City Council and
Oakland Unified School Board districts. The California Citizens Redistricting Commission is
responsible for congressional and state districts.

When was the Oakland Redistricting Commission formed?
In 2014, Oaklanders overwhelmingly voted for Measure DD, which created a new
independent and non-politically affiliated Oakland Redistricting Commission. This measure
removed and prevents elected officials from participating in the city’s redistricting process.
The inaugural Oakland Redistricting Commission was formed in September 2020 and meets
regularly on the second Wednesday of the month at 5:00 pm.

Who serves on the Oakland Redistricting Commission?
Fifteen community members serve on the Oakland Redistricting Commission. The
Commissioners represent each of the city’s districts and have been Oakland residents for at least
three years. All Commissioners applied and were screened by a panel through an open and
transparent process.
Commissioner bios and application materials are available on the Commission’s website:

oaklandca.gov/redistricting

WHY DOES THIS MATTER TO OAKLANDERS?
This is the first community led redistricting process for Oakland. The purpose of the Commission
is to redraw the districts’ boundaries without bias or discrimination, whether for or against, any
incumbent, candidate, political party or demographic in the city’s population. The outcome of the
redistricting process is a redrawn map of the city that represents equal and equitable
representation for all Oaklanders.
The redrawn districts have direct consequences for communities’ access to political power
through elections, government policies and city laws. Elected officials propose and adopt policies
and laws that may impact communities for the next 10 years, until the next census, or beyond.

What are the legal requirements for redistricting in Oakland?
The new districts will comply with all federal, state and local laws, have reasonably equal
populations across districts and be geographically contiguous. The Commission will respect
neighborhoods and communities of interest, and will not consider home addresses of
current elected officials or future candidates for office in the maps. The Commission may
also establish additional criteria in how it prioritizes its work.

How long will Redistricting take and what's involved?
The redistricting process officially started in October 2020, when the Commission met for
the first time. The final redrawn district maps must be approved by December 31, 2021. This
will ensure the new district boundaries are in place before the 2022 Oakland elections.The
Commission will use 2020 U.S. Census data to determine the new maps.
The Commission will receive the final census numbers in mid-2021 indicating the current
demographics and changes to Oakland’s population. In early 2021, the Commission will
select a consultant to assist their work.
The public will have full access to maps produced and under the Commission’s review in a
manner designed to achieve the widest public input and feedback as possible. Public
comment will be offered in multiple formats and Commission meetings will include a
variety of hours. All potential maps will be made available for public comment for a
minimum of 14 days prior to the Commission voting on the proposal.

How will the Redistricting Commission engage with the public?
The Commission will hold an open process for receiving public input and deliberation. It will be
promoted through an extensive outreach program to solicit broad public participation. This
includes engaging with the public prior to any maps are drawn, along with receiving critical
feedback on draft maps as they are developed.
Data alone does not explain Oakland. Therefore, the redistricting process relies heavily on public
engagement, which is essential for understanding and identifying Oakland’s diverse
communities. In preparation for their public service, the Commissioners are trained to complete
this work in an open and transparent process as the voters intended.

HOW TO GET INVOLVED
The Redistricting Commission invites you to
attend the monthly meetings and any special
meetings of the Commission. All meetings are
open to the public with schedules, notices and
agendas posted on the Commission’s website.

oaklandca.gov/redistricting

JOIN OUR MEETINGS
2nd Wednesdays of the
month at 5pm
Except on City or federal holidays.

REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS
de la Ciudad de Oakland

¿Qué es la redistribución de distritos?
La redistribución de distritos es el proceso de establecer nuevos límites para los distritos electorales,
estatales y locales. La redistribución de distritos se realiza cada 10 años, después de la finalización del censo
de los EE. UU.). La Comisión de Redistribución de Distritos de Oakland volverá a restablecer los límites de los
distritos del Concejo de la Ciudad y de la Junta Escolar Unificada de Oakland. La Comisión Ciudadana de
Redistribución de Distritos de California es responsable de los distritos electorales y estatales.

¿Cuándo se formó la Comisión de Redistribución de Distritos de Oakland?
En 2014, los habitantes de Oakland votaron en su mayoría por la Medida DD, que creó una nueva
Comisión de Redistribución de Distritos de Oakland independiente y sin intereses políticos. Esta medida
eliminó e impidió que los funcionarios electos participaran en el proceso de redistribución de los distritos
de la ciudad.La Comisión de Redistribución de Distritos de Oakland inicial se formó en septiembre de
2020 y se reúne con regularidad el segundo miércoles del mes a las 5:00 p. m.

¿Quiénes forman parte de la Comisión de Redistribución de Distritos de
Oakland?
En la Comisión de Redistribución de Distritos de Oakland participan quince miembros de la comunidad.
Los comisionados representan a cada uno de los distritos de la ciudad y han sido residentes de Oakland
por al menos tres años. Todos los comisionados se postularon y fueron seleccionados por un panel a
través de un proceso abierto y transparente. Las biografías de los comisionados y los materiales de
postulación están disponibles en el sitio web de la Comisión:

oaklandca.gov/redistricting

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA LOS HABITANTES DE OAKLAND?
Este es el primer proceso de redistribución de distritos de la comunidad para Oakland. El propósito de la
Comisión es volver a establecer los límites de los distritos sin prejuicios ni discriminación, ya sea a favor o en
contra de cualquier funcionario, candidato, partido político o demográfico de la población de la ciudad. El
resultado del proceso de redistribución de distritos es un mapa restablecido de la ciudad que constituye una
representación igualitaria y equitativa para todos los habitantes de Oakland.
La redistribución de distritos se realiza una vez cada 10 años. Los distritos restablecidos tienen consecuencias
directas para el acceso de las comunidades al poder político a través de las elecciones, a las políticas
gubernamentales y a las leyes de la ciudad. Los funcionarios electos proponen y adoptan políticas y leyes que
pueden impactar a las comunidades durante los próximos 10 años, hasta el próximo censo, o incluso después.

¿Cuáles son los requisitos legales para la redistribución de distritos en
Oakland?
Los nuevos distritos cumplirán con todas las leyes federales, estatales y locales, tendrán
poblaciones razonablemente iguales en todos los distritos y se mantendrán contiguos en
términos geográficos. La Comisión respetará los vecindarios y comunidades de interés, y no
considerará en los mapas las direcciones de los actuales funcionarios electos o futuros candidatos
a cargos públicos. La Comisión también podrá establecer criterios adicionales en la forma en que
prioriza su trabajo.

¿Cuánto tiempo tomará la redistribución de distritos y qué implica?
Este proceso comenzó oficialmente en octubre de 2020, cuando la Comisión se reunió por primera vez.
Los mapas finales de los distritos restablecidos deben aprobarse antes del 31 de diciembre de 2021. Esto
asegurará que los nuevos límites de los distritos se establezcan antes de las elecciones de Oakland de
2022.
La Comisión usará los datos del censo de los EE. UU. de 2020 para determinar los nuevos mapas. La
Comisión recibirá los números finales del censo a mediados del 2021, que indicarán la demografía
actual y loscambios en la población de Oakland. A principios de 2021, la Comisión seleccionará un
consultor que lo ayude en su trabajo.
El público tendrá acceso completo a los mapas producidos y bajo la revisión de la Comisión de forma
tal que se obtenga el mayor aporte y retroalimentación del público como sea posible. Se ofrecerán
comentarios del público en múltiples formatos y las reuniones de la Comisión incluirán una variedad
de horarios. Todos los posibles mapas se pondrán a disposición del público para que este formule
observaciones durante un mínimo de 14 días antes de que la Comisión proceda a la votación de la
propuesta.

¿Cómo se relacionará la Comisión de Redistribución de Distritos con el
público?
La Comisión llevará a cabo un proceso abierto para recibir las opiniones y deliberaciones del público. Se
promoverá a través de un extenso programa de divulgación para solicitar una amplia participación del público.
Esto incluye la participación del público antes de que se tracen los mapas, así como la recepción de
comentarios críticos sobre los borradores de los mapas a medida que se vayan desarrollando.
Los datos por sí solos no explican lo que ocurre en Oakland. Por lo tanto, el proceso de redistribución de
distritos depende en gran medida de la participación pública, que es fundamental para comprender e
identificar las diversas comunidades de Oakland. Para prepararse para su servicio público, los comisionados
están capacitados para completar este trabajo en un proceso abierto y transparente como los votantes lo
quisieron.

¿CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR?
La Comisión de Redistribución de Distritos lo invita a asistir a las reuniones mensuales y a cualquier
reunión especial de la Comisión. Todas las reuniones están abiertas al público con horarios, avisos y
agendas publicados en el sitio web de la Comisión: www.oaklandca.gov/redistricting. La Comisión se
reúne el segundo miércoles de cada mes a las 5:00 p. m., con excepción de los días festivos locales y
federales.También puede enviar comentarios y recomendaciones a la Comisión en línea:

oaklandca.gov/redistricting

屋崙 (奧克蘭) 市選區重劃
什麼是選區重劃?

選區重劃是⼀項為國會、州和地⽅選區重新劃定分界的程序。選區重劃在每⼗年⼀次的美國⼈⼝
普查 (U.S.Census) 完成後進⾏。屋崙 (奧克蘭) 市選區重劃委員會 (Oakland Redistricting
Commission) 將重新劃定屋崙 (奧克蘭) 市議會選區和屋崙 (奧克蘭) 市聯合學區的分界。加州
公⺠選區重劃委員會 (California Citizens Redistricting Commission) 將負責劃定國會和加
州選區分界。

屋崙 (奧克蘭) 市選區重劃委員會在何時成⽴？

在 2014 年，屋崙 (奧克蘭) 市選⺠以壓倒性票數通過了「DD 議案」(Measure DD)，並據此成
⽴了⼀個全新、獨⽴且與任何政治團體均無連帶關係的屋崙 (奧克蘭) 市選區重劃委員會。此議案
已排除並預防⺠選官員參與本市選區重劃程序。
屋崙 (奧克蘭) 市選區重劃委員於 2020 年 9 ⽉上任，並固定於每⽉第⼆個星期三下午 5:00 開
會。

屋崙 (奧克蘭) 市選區重劃委員由誰擔任？

屋崙 (奧克蘭) 市選區重劃委員由⼗五名社區成員擔任。這些委員代表了本市每個選區，並且在屋崙
(奧克蘭) 市⾄少居住三年。所有委員均透過公開透明的程序提出申請，並由⼀個專責⼩組進⾏篩選。
委員簡歷和申請資料均會公佈在委員會官網，網址：
oaklandca.gov/redistricting

這件事對屋崙 (奧克蘭) 市⺠為什麼重要？

這是屋崙 (奧克蘭) 市第⼀次由社區主導選區重劃⼯作。委員會宗旨是在沒有偏⾒或歧視的情況下重劃
區域邊界，也就是不計對現任官員、候選⼈、政黨或本市⼈⼝群體的⽀持或反對。選區重劃程序最終
將為本市重新劃定⼀份能公平公正代表所有屋崙 (奧克蘭) 市⺠的地圖。
選區重劃每⼗年進⾏⼀次。重新劃定的選區將直接影響社區通過選舉、政府政策和市法律取得政治權
⼒的結果。⺠選官員將提案和通過多項政策和法律，⽽這些政策和法律會影響社區在未來⼗年 (直⾄下
次普查) 甚⾄更久的發展。

屋崙 (奧克蘭) 市的選區重劃有哪些法律要求？

新選區將符合所有聯邦、州和地⽅法律的規定；各地選區擁有合理均等的⼈⼝，且具備地理連續
性。委員會將尊重鄰⾥和社區的共同利益，且不會考慮現任官員或未來候選⼈的住家地址在地圖
上的位置。委員會還可能制訂更多標準，⽤來決定重劃⼯作的優先順序。

選區重劃要花多久時間？涉及哪些因素？

選區重劃程序已從 2020 年 10 ⽉委員會第⼀次開會起正式啟動。最終的選區重劃地圖必須在
2021 年 12 ⽉ 31 ⽇表決通過。如此才能確保新的選區分界在 2022 年屋崙 (奧克蘭) 市選舉前定
案。
委員會將採⽤ 2020年美國⼈⼝普查的數據來決定新地圖的劃分。在 2021 年中，委員會將收到
最終普查數據，其中將顯⽰屋崙 (奧克蘭) 市⽬前⼈⼝的群體分布和變化。在 2021 年初，委員會
將選擇⼀名顧問來協助這項⼯作。
⼤眾將可完全存取已製作且委員會正在審查的地圖，⽬的是為了收集最廣泛的⼤眾意⾒和反饋。
⼤眾將可通過多種形式提供意⾒，且委員會將安排不同時間⻑短的會議。在委員會對任何提議的
地圖表決以前，⾄少會有 14 天時間供⼤眾查閱和提供意⾒。

選區重劃委員會將如何讓⼤眾參與？

委員會將採⽤⼀套公開程序來收集⼤眾意⾒和考慮事項。委員會將通過全⾯性外展計劃來宣傳，以徵
求廣⼤群眾的參與。這項計劃包括在繪製任何地圖前先與⼤眾交流，以及在繪製草圖後收集重要的公
眾反饋。
單憑數據並不能看⾒屋崙 (奧克蘭) 市全貌。因此，選區重劃程序⼤部份需仰賴⼤眾參與；這是瞭解和
識別屋崙 (奧克蘭) 市多元化社區的基本要素。在準備擔任公職時，所有委員將接受培訓，以便能遵照
選⺠意願，⽤公開透明的⽅式完成份內⼯作。

你可以如何參與？

選區重劃委員會邀請你參與委員會的每⽉會議和任何特別會議。所有會議都對⼤眾開放；委
員會官網將公佈時間表、會議通知和議程，網址：www.oaklandca.gov/redistricting。
委員會⽬前在每⽉第⼆個星期三下午 5:00 開會，但市政府和聯邦假⽇除外。
你亦可上網提交意⾒和建議，網址：
oaklandca.gov/redistricting

TÁI PHÂN CHIA KHU VỰC Ở THÀNH PHỐ OAKLAND
Tái phân chia Khu vực là gì?
Tái phân chia Khu vực là quá trình vẽ ranh giới mới cho các khu vực thuộc quốc hội, tiểu bang
và địa phương. Việc tái phân chia này diễn ra 10 năm một lần, sau khi hoàn thành cuộc Điều tra
Dân số Hoa Kỳ. Ủy ban Tái phân chia Khu vực Oakland sẽ vẽ lại ranh giới cho các học khu của
Hội đồng Thành phố và Hội đồng Trường học Thống nhất Oakland. Ủy ban Tái phân chia Khu
vực Công dân California sẽ chịu trách nhiệm về các khu vực thuộc quốc hội và tiểu bang.

Ủy ban Tái phân chia Khu vực Oakland được thành lập khi nào?
Vào năm 2014, các cư dân Oakland đã bỏ phiếu áp đảo cho Dự luật DD, để thành lập ra một
Ủy ban Tái phân chia Khu vực Oakland độc lập và không có liên kết về mặt chính trị. Dự luật
này đã loại bỏ và ngăn các viên chức được bầu tham gia vào quá trình tái phân chia khu vực
của thành phố.
Ủy ban Tái phân chia Khu vực Oakland ban đầu được thành lập vào Tháng Chín năm 2020
và họp định kỳ vào ngày Thứ Tư thứ hai mỗi tháng vào lúc 5:00 pm.

Những ai phục vụ trong Ủy ban Tái phân chia Khu vực Oakland?
Mười lăm thành viên cộng đồng phục vụ trong Ủy ban Tái phân chia Khu vực Oakland. Các Ủy
viên đại diện cho từng khu vực thuộc thành phố và họ phải là cư dân của Oakland trong ít nhất
ba năm. Tất cả các Ủy viên phải nộp đơn ghi danh và được một ban hội thẩm sàng lọc thông qua
một quy trình công khai và minh bạch. Tiểu sử của Ủy viên và các tài liệu đơn ghi danh đều có
sẵn trên trang web của Ủy ban tại:

oaklandca.gov/redistricting

TẠI SAO ĐIỀU NÀY LẠI QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI CÁC CƯ DÂN OAKLAND?
Đây là quy trình phân chia lại khu vực do cộng đồng lãnh đạo đầu tiên ở Oakland. Mục đích của
Ủy ban là vẽ lại ranh giới của các khu vực nhưng phải đảm bảo sẽ không có thành kiến hay tình
trạng phân biệt đối xử nào, dù là ủng hộ hay chống lại bất kỳ viên chức đương nhiệm, ứng cử
viên, đảng phái chính trị hay khu vực nhân khẩu học cụ thể nào trong dân số của thành phố. Kết
quả của quá trình phân chia lại khu vực sẽ là một bản đồ được vẽ lại của thành phố, thể hiện được
sự đại diện bình đẳng và công bằng cho tất cả cư dân Oakland.
Việc tái phân chia khu vực diễn ra 10 năm một lần. Các khu vực được vẽ lại sẽ mang lại tác động
trực tiếp đến việc tiếp cận với quyền lực chính trị của các cộng đồng thông qua các cuộc bầu cử,
các chính sách của chính phủ và luật của thành phố. Các viên chức được bầu sẽ đề xuất và thông
qua các chính sách và luật có thể tác động đến các cộng đồng trong 10 năm tới, cho đến cuộc
điều tra dân số tiếp theo hoặc sau đó.

Các yêu cầu pháp lý đối với việc tái phân chia khu vực ở Oakland là gì?
Các khu vực mới sẽ tuân theo tất cả các luật của liên bang, tiểu bang và địa phương, có dân
số tương đối đồng đều so với các khu vực khác và sẽ tiếp giáp nhau về mặt địa lý. Ủy ban sẽ
tôn trọng các khu dân cư và cộng đồng có chung mối quan tâm, và sẽ không để ý đến địa
chỉ nhà của các viên chức được bầu hiện tại hoặc các ứng cử viên tương lai cho chức vụ trên
bản đồ. Ủy ban cũng có thể thiết lập các tiêu chí bổ sung về cách ưu tiên công việc của
mình.

Việc Phân chia lại Khu vực sẽ diễn ra trong bao lâu và cần thực hiện
những điều gì?
Quá trình phân chia lại khu vực chính thức bắt đầu vào Tháng Mười năm 2020, khi Ủy ban
họp lần đầu tiên. Các bản đồ vẽ lại khu vực cuối cùng này phải được phê duyệt trước ngày 31
Tháng Mười Hai, 2021. Điều này để đảm bảo ranh giới của các khu vực mới sẽ được hoàn
thành trước cuộc bầu cử năm 2022 ở Oakland.
Ủy ban sẽ sử dụng dữ liệu Điều tra Dân số Hoa Kỳ năm 2020 để xác định các bản đồ mới. Ủy
ban sẽ nhận được dữ liệu điều tra dân số cuối cùng vào giữa năm 2021 cho biết số liệu về
nhân khẩu học hiện tại và những thay đổi trong dân số của Oakland. Vào đầu năm 2021, Ủy
ban sẽ chọn một nhà tư vấn để hỗ trợ công việc của mình.
Công chúng sẽ có toàn quyền tiếp cận các bản đồ mới dưới sự xem xét của Ủy ban theo
cách thức tiến hành để đạt được những ý kiến đóng góp và phản hồi sâu rộng nhất có thể. Ý
kiến Nhận xét của công chúng sẽ được cung cấp dưới nhiều hình thức và các cuộc họp của
Ủy ban sẽ diễn ra trong nhiều khung giờ khác nhau. Tất cả các bản đồ tiềm năng sẽ được
cung cấp để lấy ý kiến nhận xét công chúng trong ít nhất 14 ngày trước khi Ủy ban bỏ phiếu
về đề xuất.

Cách để Ủy ban Tái phân chia Khu vực tương tác với công chúng?
Ủy ban sẽ tổ chức một quy trình công khai để tiếp nhận ý kiến đóng góp và thảo luận của công
chúng. Quy trình này sẽ được thúc đẩy thông qua một chương trình tiếp ngoại sâu rộng để thu
hút sự tham gia trên diện rộng của công chúng. Điều này bao gồm việc tương tác với công
chúng trước khi vẽ bất kỳ bản đồ nào, cùng với việc nhận các ý kiến phản hồi quan trọng về các
bản đồ dự thảo khi chúng được xây dựng.
Chỉ sử dụng dữ liệu để phân chia lại khu vực cho Oakland là không đủ. Vì vậy, quy trình phân chia
lại khu vực sẽ chủ yếu dựa vào sự tham gia của công chúng, vốn rất cần thiết để hiểu và xác định
được các cộng đồng đa dạng của Oakland. Để chuẩn bị cho việc phục vụ cộng đồng của mình,
các Ủy viên sẽ được huấn luyện để hoàn thành công việc này theo một quy trình công khai và
minh bạch như theo mong muốn của cử tri.

QUÝ VỊ CÓ THỂ THAM GIA BẰNG CÁCH NÀO?
Ủy ban Tái phân chia Khu vực mời quý vị tham dự các cuộc họp hàng tháng và mọi cuộc họp đặc
biệt của Ủy ban. Tất cả các cuộc họp đều mở cửa cho công chúng với lịch trình, thông báo và
chương trình nghị sự được đăng trên trang web của Ủy ban tại: www.oaklandca.gov/redistricting.
Ủy ban hiện họp vào ngày Thứ Tư thứ hai của mỗi tháng vào lúc 5:00 PM, ngoại trừ các ngày lễ
của thành phố và liên bang.
Quý vị cũng có thể gửi các ý kiến nhận xét và đề nghị trực tuyến tới Ủy ban tại:

oaklandca.gov/redistricting

