OAKLAND REDISTRICTS IN 2021
Redistricting occurs
once every 10
years.

All 7 district maps will
be redrawn for the first
time by Oaklanders.

All Oaklanders can
participate regardless
of age or voting
status.

Public townhalls,
community input, and
map drawing occur Fall
2021.

La redistribución de
distritos se realiza una
vez cada 10 años.

Por primera vez, los
habitantes de Oakland
volverán a trazar los
mapas de los 7 distritos.

Podrán participar todas las
personas que residan en
Oakland,
independientemente de su
edad o condición de
votante.

En el otoño de 2021 se
llevarán a cabo reuniones en
el ayuntamiento, se recibirán
los comentarios de la
comunidad y se procederá al
trazado de los mapas.

每十年進行一次選區
重劃。

所有 7 個選區圖將
首次由奥克蘭市民重
劃。

不論任何年齡，也
不論你有沒有資格
投票，所有奥克蘭
市民都可以參加。

公共市政會議、社區
意見反映和選區圖繪
製都將於 2021 年秋
季舉行。

Việc tái phân chia khu
vực diễn ra 10 năm một
lần.

Lần đầu tiên tất cả 7
bản đồ khu vực sẽ
được vẽ lại bởi các cư
dân Oakland.

Tất cả cư dân Oakland
đều có thể tham gia bất
kể độ tuổi hoặc tình
trạng bầu cử.

Các buổi họp cộng đồng
ở toà thị chính, cộng
đồng đóng góp ý kiến, và
vẽ bản đồ sẽ diễn ra vào
Mùa Thu 2021.

Obtenga más información sobre la redistribución de distritos y la
Comisión de Redistribución de Distritos.
請了解更多關於選區重劃和奧克蘭選區重劃委員會的詳情。
Tìm hiểu thêm về việc tái phân chia khu vực & biết thêm về Uỷ Ban Tái Phân
Chia Khu Vực Oakland (Oakland Redistricting Commission).
Learn more about redistricting & find out more about the

OAKLAND REDISTRICTING COMMISSION
WWW.OAKLANDCA.GOV/REDISTRICTING

Take the survey about your community of interest
Tham gia khảo sát ý kiến về mối quan tâm của cộng đồng quý vị
請參與有關社區共同利益的問卷調查
Responda la encuesta de su comunidad de interés
Sign up for meeting links & news
Hãy ghi danh để biết thông tin các đường liên kết và tin tức về buổi họp
登記接收會議連結和資訊
Regístrese para recibir novedades y los enlaces para asistir a las reuniones

CLICK TO OPEN THE SURVEY

@OakRedistricts

