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Lời cám ơn

Ủ

y Ban muốn gửi lời cám ơn sâu sắc tới những người đã giúp lập các bản đồ hội
đồng thành phố của Austin cho thập kỷ này. Cám ơn đội ngũ nhân viên Thành Phố
Austin, Matt Dugan, Patricia Fraga, và Lisa Rodriguez đã giúp đỡ Ủy Ban Cư Dân
Độc Lập về Tái Phân Vùng (ICRC) tìm hiểu về các hệ thống của thành phố một cách
nhanh chóng. Cám ơn Chuyên Gia Nhân Khẩu Thành Phố, Lila Valencia, Caroline Webster
từ Văn Phòng Luật Sư Thành Phố, và Kiểm Toán Viên Thành Phố Corrie Stokes vì đã hỗ
trợ ICRC cũng như các công việc của ủy ban. Cám ơn đội ngũ nhân viên ICRC vì tinh
thần lạc quan và nhiệt huyết vô tận, trong đó bao gồm quản lý hành chánh Christine
Granados, chuyên gia tư vấn pháp lý David Richards, và chuyên viên lập bản đồ George
Korbel. Đặc biệt cám ơn Peck Young vì đã tham gia bảo vệ quyền lợi cũng như luôn ủng
hộ giúp đỡ.
Chúng tôi muốn cám ơn Community Impact Newspaper, Telemundo, Fox 7, the
Austin Monitor, The Austin American Statesman, KUT, và The Austin Chronicle vì đã phát
sóng về quy trình tái phân vùng. Chúng tôi cũng muốn gửi lời cám ơn tới nhiều địa điểm
khác trên toàn thành phố Austin đã mở cửa chào đón ICRC, trong toàn bộ thời gian
diễn ra đại dịch COVID-19 để giúp chúng tôi quảng cáo để thu thập ý kiến nhận xét của
công chúng. Cám ơn Dell Jewish Community Center, Gus Garcia Recreation Center, Dove
Springs Recreation Center, Northwest Recreation Center, Mayfield Cottage, South Austin
Recreation Center, Travis County Community Center at Oak Hill, LBJ Wildflower Center,
George Washington Carver Museum, và Austin ISD.
Và hơn hết, chúng tôi muốn cám ơn các cư dân Austin vì tinh thần nhiệt tình tham
gia các hoạt động dân sự, mà nếu không có họ thì quy trình này sẽ không thể thực hiện
được. Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi đã khiến các cư dân Austin tự hào vì có một ủy
ban cư dân độc lập về tái phân vùng, là ủy ban hoàn toàn thuộc về người dân, do người
dân thành lập và quản lý.
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Tóm TắtChi Tiết
“Hãy để người dân vẽ bản đồ.”

– Austinites for Geographic Representation, 2012

Đ

ược thành lập theo Bộ Luật Thành Phố Austin Điều II, Mục 3, Ủy Ban Cư Dân Độc
Lập về Tái Phân Vùng (ICRC) có vị thế pháp lý đặc biệt để lập và phê chuẩn các
bản đồ cho các địa hạt trong Hội Đồng Thành Phố của Thành Phố Austin, đồng
thời duy trì sự độc lập tránh sự tác động ảnh hưởng của hội đồng thành phố.
Vào ngày 6 tháng Mười, 2021, sau nhiều tuần cân nhắc và nhiều bản phác thảo,
ICRC đã đồng thuận bỏ phiếu phê chuẩn một bản đồ mới về các địa hạt trong hội đồng
thành phố Austin, sẽ được đưa vào áp dụng trong 10 năm tới. Mặc dù có các hạn chế bởi
dữ liệu Điều Tra Dân Số 2020 chậm trễ, và đại dịch COVID-19, 2021 ICRC đã tổ chức
hơn 40 cuộc họp công khai, trong đó bao gồm 20 diễn đàn công cộng trên toàn thành
phố, và đã chứng nhận bản đồ chính thức cuối cùng trước thời hạn ngày 1 tháng Mười
Một mà Hiến Chương Thành Phố đề ra.
ICRC tuyệt đối tuân thủ 7 tiêu chí về tái phân vùng theo quy định của hiến chương,
như trình bày chi tiết hơn trong phần phương pháp luận. Ngoài ra, Ủy Ban còn hợp tác
dựa trên nhiều giá trị và quy chuẩn chung làm định hướng cho công việc của ủy ban
(Xem Phụ Lục A). Trong toàn bộ quy trình lập bản đồ, các nguyên tắc ghi dưới đây là căn
cứ dẫn đến các kết quả tái phân vùng.
Đại diện bình đẳng: Trọng tâm của việc tái phân vùng là sự đại diện công bằng và
bình đẳng, trong đó bao gồm cả các cộng đồng từ trước đến nay vốn không được đại
diện đầy đủ như được định nghĩa và bảo vệ theo luật liên bang, trong hội đồng thành
phố. Mỗi địa hạt nên có số lượng cư dân thành phố tương đương nhau ở mức tối đa
có thể, có nghĩa là khoảng 96,185 dựa trên Cuộc Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ 2020.
Ý kiến đóng góp độc lập: Quy trình tái phân vùng độc lập cho phép các cư dân
đóng góp tiếng nói về cách thức định hình cộng đồng của họ mà không có sự tác
động chính trị. Tinh thần liêm chính của quy trình tái phân vùng là dựa trên tất cả
tiếng nói của mọi người dân Austin trong Ủy Ban.
Tăng trưởng và thay đổi nhanh chóng: Quy trình tái phân vùng độc lập cho phép
ICRC tập trung vào việc vẽ lại ranh giới địa hạt dựa trên sự tăng trưởng và dịch
chuyển dân số, chứ không phải là các quan ngại hay kết quả của bất kỳ cuộc bầu cử
nào.
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Vì sao cần ICRC: Câu Chuyện Xuất Xứ
Commissioner Application Process
319 applicants
Over 300 Austin residents
applied for a seat on the
ICRC in 2020.

60 applicants
3 independent auditors from a
pool of 44 CPAs formed an
applicant review panel (ARP)
and whittled the list of 270
down to 267 and finally to 60.

.

8 commissioners
City Auditor randomly
selected the first 8
commissioners from the 60
applicants.
Presented Jan. 22, 2021

6 commissioners
The ICRC selected the final 6
commissioners to serve on
the board.
Entire ICRC in place by its
meeting on June 20, 2021

V

ào năm 2012, Austin đã bỏ phiếu đề ra một tiêu chuẩn áp dụng cho quy trình lập
bản đồ công khai và minh bạch thông qua việc thực hiện một cơ cấu hội đồng
thành phố 10-1 cùng với thành lập Ủy Ban Cư Dân Độc Lập về Tái Phân Vùng
(ICRC) để vẽ ranh giới cho 10 địa hạt hội đồng một thành viên duy nhất. Vào năm 2013,
Austin trở thành thành phố đầu tiên trên toàn quốc có các địa hạt hội đồng thành phố
được vẽ bản đồ thông qua việc tham gia tình nguyện của một nhóm hoàn toàn độc lập
bao gồm các cư dân Austin. Các cột mốc lịch sử này không chỉ làm thay đổi hệ thống
bầu cử của thành phố mà còn thay đổi thành phần đại diện của thành phố, cung cấp một
mô hình cho các thành phố khác trên toàn quốc học tập. Năm bầu cử tiếp theo, thành
phần của Hội Đồng Thành Phố Austin chuyển sang tính chất thể hiện rõ nét hơn các
thành phần đa dạng của thành phố.
Ba trăm mười chín (319) cư dân Austin đã nộp đơn xin vào Ủy Ban trong năm trước
khi Ủy Ban thành lập. Văn Phòng Kiểm Toán Viên Thành Phố đã lựa chọn ngẫu nhiên ba
kiểm toán viên độc lập từ một nhóm 44 kế toán viên công cộng có chứng nhận (CPA) để
lập hội đồng xét đơn (ARP), hội đồng này đã tuyển chọn 60 đương đơn hội đủ điều kiện
dựa trên quá trình ghi danh bỏ phiếu của họ, việc tham gia các cuộc bầu cử gần đây của
hội đồng thành phố, các cơ chế đánh giá kỹ năng phân tích, tinh thần công minh, và
hiểu biết về thành phần dân số đa dạng cũng như địa lý của Austin. Các đương đơn bị
loại hồ sơ nếu họ có mâu thuẫn quyền lợi về mặt chính trị, và họ phải sinh sống và bỏ
phiếu ở Austin trong tối thiểu 5 năm.
Vào tháng Một 2021, ARP đã rút thăm tám tên ngẫu nhiên để phục vụ trong Ủy Ban.
Tám ủy viên đầu tiên đó là:

e
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Vì sao cần ICRC: Câu Chuyện Xuất Xứ

Erin Dempsey
Luis Gonzalez
Errol Hardin
Prabhu Kannan
Tiến sĩ Sterling Lands
Hoang Le
BJ Morris
Eugene Schneider
Các ủy viên này được giao nhiệm vụ tuyển chọn thêm sáu thành viên nữa để đưa số
thành viên của ICRC lên tổng cộng 14 ủy viên, trong đó bao gồm cả một đại diện học
sinh. Các thành viên ban đầu này đã dành ba tháng cân nhắc sáu thành viên thứ hai, ưu
tiên cho vấn đề đa dạng địa lý trong mười địa hạt, giới tính, chủng tộc/sắc tộc, tuổi, và
kinh nghiệm nghề nghiệp. Ủy Ban ICRC 2021 là thành quả của quy trình này, và có các
thành viên cư ngụ tại tất cả mười địa hạt của hội đồng thành phố, và phản ánh sự đa
dạng về mặt sắc tộc/chủng tộc của Austin, với độ tuổi từ 24 đến 80.
Sáu ủy viên thứ hai là:
Joshua Blank
Sara Inés Calderón
Camellia Falcon
Shaina Kambo (đại diện học sinh)
Christina Puentes
Selina Yee
Vào ngày 2 tháng Sáu, 2021, Ủy Ban đã đồng thuận chọn cô Christina Puentes làm
Chủ Tịch và ông Luis Gonzalez làm Phó Chủ Tịch.
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Các Thành ViênỦy Ban

Ủy Ban Cư Dân Độc Lập về Tái Phân Vùng 2021 chụp hình, sau sự kiện chứng nhận bản đồ địa hạt
Hội Đồng Thành Phố Austin, tại cuộc họp của họ tại Permitting and Development Center (PDC), 6310
Wilhelmina Delco Dr. Ở Austin vào ngày 27 tháng Mười, 2021. Các ủy viên từ trái sang phải là: Hàng thứ
nhất, Phó Chủ Tịch Luis Gonzalez (D7), Chủ Tịch Christina Puentes (D7), Hoang Le (D3), Selina Yee (D1)
và Sara Inés Calderón (D2). Hàng thứ hai – Joshua Blank (D8), Sterling Lands (D4), Shaina Kambo (D9),
Errol Hardin (D1), Eugene Schneider (D6) và Erin Dempsey (D10). Những người không có trong hình là
các ủy viên Camellia Falcon (D7), Prabhu Kannan (D5) và BJ Morris (D3). – Amy Dang Photography
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Địa Hạt 1
Ủy Viên Errol L. Hardin
Hardin là người bản địa vùng Austin, từng theo học tại các trường
công lập ở Austin và tốt nghiệp trường trung học Reagan High School.
Ông là cựu Huấn Luyện Viên Việt Dã của Amateur Athletic Union (AAU)
và là thành viên sáng lập của Câu Lạc Bộ Austin Striders Track Club.
Hardin cũng tham gia đội bơi East Austin Givens Park, giúp phối hợp đội
bơi của Sở Công Viên và Giải Trí Austin Toàn Thành Phố tại Deep Eddy
Pool ở Miền Tây Austin trong thời kỳ 1964-68.
Ông cũng là tác giả của hai tác phẩm viễn tưởng nhằm mục đích lên
tiếng và giới thiệu về trải nghiệm của cộng đồng Người Mỹ Gốc Phi Châu
và đóng góp cho nền văn học thế giới. Ông hoàn thành các chương trình
học Tiến Sĩ chuyên ngành Lãnh Đạo-Giáo Dục Tổ Chức và có được văn
bằng thạc sĩ chuyên ngành Nghiên Cứu Công Giáo – Giáo Đoàn Mục Sư
của Grand Canyon University ở Phoenix, Arizona và có được văn bằng
Cử Nhân chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh từ trường Concordia University ở Austin. Ông làm
việc trong ngành Quản Lý Nhân Sự trong chính phủ trong 21 năm. Ông Errol từng làm việc cho
Motorola Semiconductors trong 20 năm. Ông cũng từng phục vụ trong Hội Đồng Giám Đốc của
Tổ Chức Austin Habitat for Humanity 1997-2001; làm Chủ Tịch Hiệp Hội Texas State Human
Resources Association (TSHRA); và hiện đang phục vụ trong Hội Đồng Giám Đốc của Tổ Chức
Foundations for the Homeless.

Thông Tin Chi Tiết về
về Bản Đồ D7
trong trang 30
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Địa Hạt 1
Ủy Viên Selina Yee
Bà Yee có cha mẹ và ông bà là các di dân ở vùng Lake Providence,
một thị trấn ở miền đông bắc Louisiania. Bà từng học kiến trúc, xã hội
học, và nghiên cứu văn hóa tại trường đại học Tulane University. Khi
bà chuyển đến Austin vào năm 2013, bà phát huy kinh nghiệm xuất
bản, truyền thông, tiếp thị, và quảng cáo từng có được ở thành phố
New York City để khởi nghiệp ở MarTech.
Bà thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện từ năm
2000 với các hoạt động liên quan đến sức khỏe tâm thần; khắc phục
thiệt hại do thảm họa; và vấn đề bất bình đẳng tài chánh, gia cư và
giáo dục. Bà đã hoàn thành khóa học tại Austin’s CityWorks Academy
vào năm 2019 để hiểu rõ hơn những gì cần làm để thúc đẩy hơn nữa
niềm đam mê cũng như quyết tâm của bà trong việc tác động đến sự
thay đổi.
Kinh nghiệm cá nhân của bà Yee giúp bà hiểu rõ những luật lệ như Đạo Luật Loại Trừ Người
Hoa và Jim Crow có thể ảnh hưởng lâu dài đến nhiều thế hệ như thế nào. Phục vụ trong Ủy Ban
Cư Dân Độc Lập về Tái Phân Vùng luôn là niềm vinh hạnh đối với bà và bà hy vọng sẽ có thể
đóng góp cho cộng đồng của Austin và cơ quan trong nhiều năm tới.
Bà là người rất thích vui chơi trong bể bơi và là người mẹ thích trồng cây. Một số hoạt động
ưa thích của bà ở Địa Hạt 1 bao gồm đi bộ chạy tại Boggy Creek, Walnut Creek và Little Walnut
Creek Greenbelts hoặc trong khu phố của bà ở North Acres, nơi bà sinh sống và chỉ cách nhà
của mẹ và anh trai một dặm, xem một bộ phim ở ngoài trời tại Community First Village, và nghe
nhạc ở Skylark Lounge.

Thông Tin Chi Tiết về
về Bản Đồ D7
trong trang 30
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Địa Hạt 2
Ủy Viên Sara Inés Calderón
Calderón chỉ sinh sống ở miền Nam Austin vào năm 2006,
trước tiên là ở vị trí phóng viên cho tờ ¡ahora sí! at The Austin
American-Statesman, và sau đó là cư dân Địa Hạt 2 vào năm
2014 để theo đuổi sự nghiệp trong ngành kỹ sư phần mềm.
Calderón được động viên nộp đơn xin gia nhập Ủy Ban
trong thời gian diễn ra các cuộc biểu tình George Floyd chống
hành động bạo lực của cảnh sát vào mùa hè năm 2020. Công
việc và sự nhiệt tình của những người biểu tình đã tạo nguồn
cảm hứng để cô làm một việc gì đó chống lại tình trạng bất
bình đẳng sắc tộc ở Austin, một trong những thành phố có tình
trạng phân biệt sắc tộc lớn nhất trên toàn quốc.
Kể từ khi trở lại, Austin trở thành nơi định cư thực sự của
cô. Cô làm việc tại nhiều công ty công nghệ khởi nghiệp khác
nhau trong thành phố, cũng như các tổ chức cộng đồng và các tổ chức bất vụ lợi, chẳng hạn như
Women Who Code Austin, để thành lập các sự kiện và lập các nền tảng để ngày càng nhiều phụ
nữ và người da màu có thể quan tâm đến nghề nghiệp trong ngành công nghệ. Những điều mà
cô ưa thích khi sinh sống ở Địa Hạt 2 là những người láng giềng tuyệt vời và ý thức cộng đồng
gắn liền với khu vực này. Một số địa điểm yêu thích của cô ở Địa Hạt 2 là: Taquería Arandinas,
The Little Darlin’, China Harbor, Mornin’ Donuts, El Pollo Rico, và rất nhiều địa điểm tuyệt vời
khác ngay phía bên kia đường trong các địa hạt khác.
Gần đây nhất, cô Calderón bắt đầu tập trung vào công ty của cô, Tercera, làm việc với các
kỹ sư trẻ ở vai trò huấn luyện và kết nối họ với các doanh nghiệp để lập các ứng dụng di động
cho iOS và Android. Ngoài công việc, cô thích tìm hiểu về vấn đề an ninh mạng, làm vườn, và
tìm hiểu về thuốc đông y.

Thông Tin Chi Tiết về
về Bản Đồ D7
trong trang 32

trang 12

Địa Hạt 3
Ủy Viên Hoang Le
Ông Le sinh sống tại ba khu phố khác nhau trong Địa Hạt 3, đó
là khu vực Riverside/Montopolis, Congress/Ben White và Chicon/4th
Street. Ông Le thích tới thăm các xe bán đồ ăn vào đêm muộn trên
East Riverside và khám phá Southshore District. Ông thích khung
cảnh đẹp và yên bình của những con đường mòn và đường đi dọc
theo con sông Colorado River và Longhorn Dam. Một số điều mà ông
ưa thích về Địa Hạt 3 là tất cả những gì đang hiện diện ở khu trung
tâm thành phố phía Đông, từ các quán bar và tiệm ăn cho đến các
khu phố và ngôi nhà theo phong cách kim cổ. Le cũng yêu thích tất
cả những gì mà khu công viên Roy G.Guerrero Park mang lại, chẳng
hạn như golf đĩa, bãi biển riêng tư, sân bóng chuyền, sân bóng chày
v.v...

Thông Tin Chi Tiết về
về Bản Đồ D7
trong trang 34
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Địa Hạt 3
Ủy Viên Brigham Morris
Morris sinh sống ở Địa Hạt 3 kể từ năm 2007. Cảnh quan đã
thay đổi nhiều trong 14 năm ông sinh sống trong khu phố. Địa Hạt
3 là địa điểm yêu thích của Morris vì đây là cửa ngõ đến phần còn
lại của thành phố từ Phi trường Quốc tế Austin-Bergstrom (ABIA) Có
rất nhiều nét thú vị từ Roy G. Guerrero Park đến Boardwalk at Lady
Bird Johnson Lake. Ông yêu thích những căn nhà nhỏ ven sông ẩn
nơi Samuel Grey Horse “the Sixth Street Cowboy” thường cưỡi những
con ngựa và la của ông ta trên đường. Morris đề cao lịch sử phong
phú của khu vực, và sự đa dạng (mặc dù đang suy yếu) mà Địa Hạt 3
mang lại cho Austin.

Thông Tin Chi Tiết về
về Bản Đồ D7
trong trang 34
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Địa Hạt 4
Ủy Viên Sterling
Lands II
Lands, một
mục sư cấp cao của
Greater Calvary
Bible Church, là một
nhà hoạt động cộng
đồng và dân quyền,
người bảo vệ quyền
lợi của giới trẻ và
tác giả. Ông tham
gia Phong trào Dân quyền trong những năm
1960. Ông hiện tham gia National Association
for the Advancement of Colored People
(NAACP), Operation Push và là thành viên của
Warrior Gospel Band. Sinh ra ở Baton Rouge,
Louisiana, Lands có bằng tiến sĩ Thần Học của
Master’s International School of Divinity. Ông
có bằng cử nhân chuyên ngành kỹ thuật điện
tại Southern University School of Engineering
ở Baton Rouge, Louisiana. Lands chuyển đến
Austin vào mùa thu năm 1984, nơi ông tiếp
tục cuộc thập tự chinh vì công lý, nền giáo
dục chất lượng và sự bình đẳng cho người Mỹ
gốc Phi châu. Lands thành lập Eastside Social
Action Coalition vào năm 2000, đây chỉ là một
trong nhiều tổ chức mà ông lãnh đạo và tham
gia các cuộc biểu tình đòi quyền bình đẳng.

Thông Tin Chi Tiết về
về Bản Đồ D7
trong trang 36
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Địa Hạt 5
Ủy Viên Prabhu
Kannan
Kannan có
hơn 20 năm kinh
nghiệm dẫn dắt
các đội nhóm và có
ảnh hưởng đến sự
thay đổi sâu sắc.
Ông nhiệt huyết
cống hiến cho cộng
đồng và gắn kết
mọi người lại với
nhau,kết nối công nghệ, và nỗ lực mang lại
các giải pháp và dịch vụ để giúp đỡ những
người khác. Ông là người đam mê mô tô và ưa
thích hoạt động ngoài trời. Ông ưa thích cắm
trại, dành thời gian cho gia đình và luôn mang
theo chiếc máy ảnh để ghi lại những khoảnh
khắc trong cuộc sống. Một số hoạt động mà
ông Kannan ưa thích ở Địa Hạt 5 là: xem các
chương trình và sự kiện tại Zach Theatre, Long
Center hay Zilker’s Auditorium Shores; đến
Barton Creek Greenbelt sớm để đi bộ đường
dài với bạn bè, gia đình và những chú chó;
ăn bánh tacos tại một trong ba tiệm ăn nổi
tiếng ở địa phương, đó là T’s Trippys, Torchy’s
hoặc Taco Deli; thư giãn tại Barton Springs
Pool; đến Cosmic hoặc Merit để thưởng thức
cà phê; chụp hình với bức bích họa Greetings
From Austin; và thăm các đường phố South
Congress và South First khi có các sự kiện lớn
giới thiệu những nghệ sĩ, nhà thiết kế trang
sức và thợ thủ công giỏi nhất của Austin.

Thông Tin Chi Tiết về
về Bản Đồ D7
trong trang 38
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Địa Hạt 6
Ủy Viên Eugene Schneider
Schneider nghỉ hưu tại Austin vào năm 2008 sau 44 năm làm việc
trong ngành giáo dục công, chủ yếu ở cương vị giảng viên và quản
trị viên đại học cộng đồng ở Kansas, Colorado và Arkansas, với kinh
nghiệm giảng dạy ở Missouri và Minnesota. Ông có bằng tiến sĩ về
quản trị giáo dục đại học tại Kansas State University ở Manhattan,
Kansas, bằng thạc sĩ Anh ngữ của Washington University/St. Louis,
và là cử nhân triết học / Anh ngữ của St. Louis University. Ông và
người vợ tên là Kathy từng là tình nguyện viên của Dar es Salaam,
Tanzania, Tanzania, Đông Phi, ngay sau khi họ kết hôn vào năm
1965. Kể từ khi đến Austin, Schneider và vợ hoạt động tích cực trong
nhiều tổ chức giáo dục và dịch vụ cộng đồng, cố gắng đạt được quyền
tiếp cận, công bằng, cơ hội và công lý cho tất cả cư dân. Ông coi việc
phục vụ ở cương vị ủy viên ICRC là cơ hội đặc biệt để tiếp tục theo
đuổi các mục tiêu đó, và tin rằng kiến thức

và thông tin chính xác là một trong những công cụ
quan trọng nhất để đạt được những mục tiêu đó. Schneider và vợ, Kathy, có ba người con trai đã
trưởng thành và sáu cháu trai sinh sống ở Austin và Seattle.

Thông Tin Chi Tiết về
về Bản Đồ D7
trong trang 40
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Địa Hạt 7
Ủy Viên Camellia
Falcon
Falcon luôn
hướng tới sự bình
đẳng và phẩm giá
trong nghề nghiệp
và các hoạt động
cá nhân của cô.
Falcon sở hữu
Codices Consulting,
một công ty tư vấn
về thành phần đa
dạng, chuyên tư
vấn cho các tổ chức
về các chương trình và chiến lược đa dạng hóa
thành phần nhân sự của họ. Sự nghiệp hơn
20 năm của cô trải dài ở Hoa Kỳ và các quốc
gia khác trên thế giới, các tổ chức công và tư
nhân, chú trọng vào công việc phù hợp với các
giá trị cá nhân của cô. Trong thời gian đại dịch,
Falcon bắt đầu tìm hiểu sự giao thoa giữa công
nghệ và cộng đồng với một số nhà lãnh đạo
công nghệ trên khắp Hoa Kỳ. Falcon từng theo
học ngành kỹ thuật tại Princeton và Chính sách
Công tại University of Texas LBJ School. Cô là
thành viên của Austin Junior League, phục vụ
trong Hội Đồng Quản Trị của Princeton Club of
Austin và Hội đồng Trường học St. Austin, và
tìm thấy niềm vui trong mối quan hệ gắn bó
với một số anh chị em nuôi của mình.

Thông Tin Chi Tiết về
về Bản Đồ D7
trong trang 42
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Địa Hạt 7
Chủ Tịch Christina
Liu Puentes
Puentes sinh
sống ở Austin kể từ
năm 2010. Cô ấy tự
hào là cựu sinh viên
của The University
of Texas at Austin,
có bằng cử nhân và
đang hoàn thành
văn bằng thạc sĩ
về các vấn đề công
(MPA) tại trường
đại học này. Cô cũng là thành viên của nhóm
đồng niên của LBJ Women’s Campaign School.
Là một cựu giáo viên tại Trường Trung học
LBJ Early College có cha mẹ là các di dân, cô
ủng hộ sự công bằng và tinh thần trách nhiệm
trong lĩnh vực giáo dục K-12. Cam kết phục vụ
lợi ích cộng đồng, Puentes tích cực hoạt động
trong các tổ chức cộng đồng và tình nguyện
tham gia với các tổ chức địa phương kể từ khi
học đại học. Cô làm việc ở cương vị nhà phân
tích chính sách cho Văn phòng Trách nhiệm
của Chính phủ Hoa Kỳ. Một số hoạt động yêu
thích của cô ở Địa Hạt 7 bao gồm ăn uống
dọc theo Đường Burnet và The Domain, tham
quan các quán bia dọc theo Đường Braker
cạnh Q2 Stadium, và đi bộ qua Walnut Creek
Metropolitan Park với chồng và những chú chó
của họ.

Thông Tin Chi Tiết
về Bản Đồ D7
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Địa Hạt 8
Ủy Viên Joshua
Blank
Joshua Blank
sinh sống ở Austin
kể từ năm 2009.
Ông là giám đốc
nghiên cứu của
Texas Politics Project
tại University of
Texas at Austin và
là đối tác chính của
Strategic Research
Associates, LLC
(SRA). Ông có văn bằng tiến sĩ về chính
phủ tại University of Texas at Austin và văn
bằng cử nhân khoa học chính trị của Boston
University. Blank chuyên về tất cả các giai
đoạn của nghiên cứu quan điểm, bao gồm
thiết kế nghiên cứu, thu thập dữ liệu, phân
tích và báo cáo. Ông là chuyên gia về các
phương pháp nghiên cứu định lượng và định
tính, bao gồm nghiên cứu khảo sát, thiết kế
thử nghiệm, nghiên cứu nhóm tọa đàm, phỏng
vấn sâu, phân tích dữ liệu và khoa học dữ liệu.
Ông tích cực làm việc trong ngành nghiên cứu
quan điểm ở Texas và Hoa Kỳ cho một loạt
các tổ chức chính phủ và tư nhân. Blank đóng
vai trò chính trong hầu hết các cuộc thăm dò
ý kiến công

cộng lớn trên toàn tiểu bang diễn
ra ở Texas kể từ năm 2011, bao gồm cả các
Cuộc Thăm Dò Ý Kiến của trường University of
Texas/Texas Tribune và Texas Lyceum.

Thông Tin Chi Tiết về
về Bản Đồ D7
trong trang 44
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Địa Hạt 9
Ủy Viên Shaina Kambo
Kambo là cư dân Địa Hạt 9, hiện đang là đại diện học sinh của Ủy
ban Cư dân Độc lập về Tái Phân Vùng. Em hiện là sinh viên năm cuối
của trường University of Texas at Austin với chuyên ngành chính là Địa
Llys và Nghiên Cứu Phát Triển Bền Vững. Em từng tốt nghiệp trường
Austin Community College (ACC) nơi em từng tham gia Tổ Chức Học
Sinh ACC và bắt đầu quan tâm đến phục vụ công cộng. Kambo rất
quan tâm đến thúc đẩy các quy trình tái phân chia bình đẳng, qua đó
giúp đáp ứng các nhu cầu riêng biệt của các cộng đồng đa dạng và
sôi động của Austin. Một số hoạt động yêu thích của em ở Địa Hạt 9
bao gồm tham dự các sự kiện tại khu học xá trường UT, đi các chuyến
xe buýt ngắn vào trung tâm thành phố để đến Thư viện Trung tâm và
TownLake YMCA, và dành thời gian với gia đình và bạn bè bên Lady
Bird Lake hoặc chèo thuyền kayak hoặc đi dạo trên con đường mòn Ann
and Roy Butler Hike-and-Bike Trail kế bên.

Thông Tin Chi Tiết về
về Bản Đồ D7
trong trang 46
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Địa Hạt 10
Ủy Viên Erin Dempsey
Dempsey là nhà hoạt động, luật sư, cựu chủ tiểu thương nghiệp
và là mẹ của hai cô con gái. Bà đã dành 18 năm đầu tiên trong sự
nghiệp hành nghề luật tại nhiều công ty luật lớn của Hoa Kỳ ở cương
vị luật sư bất động sản thương mại. Năm 2017, cô đồng sáng lập
Bess & George, một công ty quần áo và phong cách sống dành cho
phụ nữ có trụ sở tại Austin. Vào tháng Tư năm 2021, cô được chấp
nhận là một trong bảy mươi nữ lãnh đạo tạo nên Khóa 2021 của LBJ
Women’s Campaign School thông qua University of Texas at Austin.
Dempsey tiếp tục sử dụng văn bằng pháp lý và kinh nghiệm kinh
doanh của mình để hỗ trợ các hoạt động từ thiện yêu thích, chẳng
hạn như Head for the Cure Foundation hỗ trợ cộng đồng ung thư não
và nỗ lực hỗ trợ và thúc đẩy quyền bầu cử ở Tiểu Bang Texas. Một số
hoạt động yêu thích của cô ở Địa Hạt 10 bao gồm chạy vòng quanh hồ và chèo thuyền trên Lady
Bird Lake; đi bộ đến lễ hội âm nhạc ở Zilker Park, đặc biệt là ACL; gặp gỡ bạn bè và ngồi ngoài
trời tại tất cả các quán cà phê, địa điểm cà phê và nhà hàng ở địa phương; và tham dự các sự
kiện của khu phố, cộng đồng và trường học diễn ra trong suốt năm.
Dempsey đã nộp đơn xin tham gia Ủy Ban Cư Dân Độc Lập về Tái Phân Vùng để phục vụ
cộng đồng của mình và tham gia quy trình tái phân vùng.

Thông Tin Chi Tiết về
về Bản Đồ D7
trong trang 48
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Địa Hạt 10
Phó Chủ Tịch Luis Gonzalez
Xuất thân từ vùng miền Nam Texas (Hebbronville, Texas), Gonzalez
gọi thành phố Austin là quê hương của mình trong 12 năm qua.
Trong sự nghiệp chuyên môn của mình, ông có tám năm kinh nghiệm
quản lý dự án và hành chánh. Ông có văn bằng cử nhân báo chí
của trường University of Texas at Austin. Sau khi tốt nghiệp Moody
College of Communication vào năm 2013, Gonzalez gia nhập UTAustin với tư cách là nhân viên làm việc toàn thời gian của Trường
Kiến trúc. Ông nhanh chóng thăng tiến ở các cương vị như Nhân viên
Hành chánh Cấp cao với Văn phòng Chủ tịch và Giám đốc hành chánh
của Dell Medical School.
Thông qua việc nhập học tại ATXelerator, một chương trình huấn
luyện chính trị địa phương nhằm nhận diện và chuẩn bị cho các nhà
lãnh đạo tương lai cho ngành dịch vụ công, Gonzalez đã biết được tầm
quan trọng và hậu quả của quá trình tái phân vùng. Ông đã nộp đơn và là một trong tám ủy
viên đầu tiên được chọn vào Ủy ban Cư dân Độc lập về Tái phân vùng (ICRC). Ngoài nhiệm vụ
trong ủy ban ICRC, ông còn là Phụ tá Điều hành cho Giám đốc Điều hành tại Fluence, nhà cung
cấp giải pháp đèn chiếu sáng hàng đầu cho ngành sản xuất cây trồng thương mại trong môi
trường điều hòa. Gonzalez hiện đang sinh sống ở Địa Hạt 10 với người bạn đời Robert Trent và
chú chó bông Appa mà họ nhận nuôi.
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Các Thách Thức vàTrở Ngại
Winter Storm, Applicant Eligibility
and the COVID-19 Pandemic
Việc thành lập ICRC và quy trình tuyên
thệ của tám Ủy Viên bị ảnh hưởng bởi cơn
bão đông nghiêm trọng vào năm 2021, khiến
quy trình tuyên thệ nhậm chức của một số
ủy viên bị chậm trễ. Ngay sau đó, Văn Phòng
Kiểm Toán Thành Phố đã xác định được các
điểm khác biệt về thông tin của đương đơn
và thấy rằng một số người trong nhóm đương
đơn không hội đủ điều kiện chiếu theo Bộ Luật
Các Sắc Lệnh §3, D, 1 của Austin, Texas. Việc
tuyển chọn 14 ủy viên chính thức cuối cùng bị
hoãn khoảng hai tuần để ủy ban có thể xem
xét và lựa chọn thêm dựa trên tất cả các tiêu
chí tuyển chọn. Thách thức này không ảnh
hưởng bất lợi tới quy trình thực hiện công việc
chính thức cuối cùng của Ủy Ban.
Đại Dịch COVID-19 có hai ảnh hưởng chính
về mặt hậu cần đối với hoạt động của ICRC,
trong đó bao gồm việc chậm trễ ban hành dữ
liệu Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ 2020 và khuyến
khích công chúng tham gia.
Chậm Trễ Ban Hành Dữ Liệu Điều Tra Dân
Số 2020
Việc cung cấp dữ liệu Điều Tra Dân Số
Hoa Kỳ 2020 cho ICRC đã bị trễ khoảng bốn
tháng. Chiếu theo Bộ Luật Các Sắc Lệnh §3, G
của Austin, Texas, Ủy Ban cần phải lập bản đồ
chính thức cuối cùng trước ngày 1 tháng Mười
Một, 2021. Do đó, ICRC cần phải phân tích
dữ liệu và lập các bản đồ trong vòng ba tháng

thay vì bảy tháng. Trở ngại này đã ảnh hưởng
đến ICRC do rút ngắn khung thời gian mà
họ cần phải lập các bản đồ sơ bộ và hạn chế
khung thời gian xem xét và tiếp nhận ý kiến
đóng góp của công chúng.
Khuyến Khích Công Chúng Tham Gia
Vì Đại Dịch COVID-19 nên ICRC phải cố
gắng cân bằng giữa an toàn công cộng và sự
tham gia của công chúng. Ban đầu, Thống
Đốc Texas cho phép miễn trừ để tổ chức họp
từ xa, qua đó ICRC có thể tổ chức họp qua
các diễn đàn trực tuyến. Diện miễn trừ này đã
hết hạn vào ngày 1 tháng Chín 2021. ICRC
sử dụng các phương pháp họp qua điện thoại
video để tạo điều kiện cho công chúng tham
gia các buổi điều trần của ủy ban và các diễn
đàn công cộng. ICRC luôn lưu ý đến thành
phần đa dạng và bảo đảm sự tham gia của mọi
thành phần nên hiểu rằng công nghệ có thể là
trở ngại đối với một số nhóm nhân khẩu nhất
định và chuyển sang tổ chức các buổi họp qua
hình thức gặp trực tiếp, có ưu tiên đến vấn đề
an toàn công cộng. Việc lựa chọn địa điểm tổ
chức điều trần công khai phụ thuộc vào tình
trạng có sẵn liên tục, có thể thực hiện quy
định hướng dẫn của Trung Tâm Kiểm Soát Dịch
Bệnh (CDC) về tiếp xúc công cộng, và vị trí địa
lý theo quy định của Hiến Chương Thành Phố.
ICRC yêu cầu bắt buộc sắp xếp chỗ ngồi theo
hình thức giãn cách tiếp xúc, khuyến khích đeo
khẩu trang và khử trùng micro trước và sau khi
có người phát biểu. Việc áp dụng kết hợp các
phương pháp họp từ xa và gặp mặt trực tiếp
được tiếp tục duy trì trong toàn bộ quy trình.
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Phương Pháp Thực Hiện
Mapping Process
First Round of Public
Forums
The ICRC held 12 public
forums – one dedicated to
each of the 10 city council
districts and two city-wide
virtual forums – using the
2013 city council district
map.

First Draft of
Preliminary Map
The first draft prioritized the
creation of districts with
reasonably equal population.

July 15 – Aug. 26, 2021

Preliminary Map
Approved
The second draft
incorporated considerations
of the Voting Rights Act and
the integrity of
neighborhoods based on
public input from the forums.

Second Round of
Public Forums
The ICRC took public
comment on the preliminary
map for 21 days. The
commission reviewed and
considered the testimony.

Sept. 8, 2021
Sept. 15, 2021

Sept. 18, 2021

e

Ý Kiến Nhận Xét của Công Chúng

H

iểu rằng ý kiến nhận xét của công chúng
cũng quan trọng đối với quy trình tái
phân vùng như dữ liệu điều tra dân
số. Sự tham gia của cư dân đã giúp chuyển
các dữ liệu và thông số thống kê định lượng
thành các chủ đề định tính, dựa trên các giá
trị sống và trải nghiệm cuộc sống của các cá
nhân, khu phố, và cộng đồng. Ý kiến nhận
xét của công chúng được thu thập thông qua
thư email, chứng thực của công chúng tại các
buổi điều trần và cuộc họp, các phương thức
giao tiếp khác (chẳng hạn như hộp thư thoại).
ICRC hoàn thành bước này bằng cách áp dụng
phương thức không chỉ mở cửa đón nhận mà
còn sẵn sàng tiếp nhận mọi ý kiến, và điều này
rất cần thiết để khuyến khích công chúng thực
sự tham gia. Ý kiến đóng góp của công chúng
đến từ các cá nhân độc lập, các nhóm hoạch
định của khu phố, các hiệp hội khu phố, và
các tổ chức dân quyền, một số cá nhân hoặc
tổ chức trong số này đã đưa ra các đề xuất về
bản đồ để xem xét. Ý kiến đóng góp của công
chúng là rất quan trọng để giúp ICRC sửa đổi
và hoàn thiện các Địa Hạt Hội Đồng Thành Phố

nhằm duy trì và tạo cơ hội cho các địa hạt, kết
hợp lại một số khu phố, và đưa các danh lam
lớn vào trong các địa hạt thích hợp. Thông tin
sau đây giúp định lượng số lượng và mục đích
của nhiều diễn đàn công cộng khác nhau mà
ICRC đã tổ chức và thể hiện các nỗ lực của
ICRC trong việc cố gắng khuyến khích sự tham
gia và đa dạng thành phần ở mức tối đa có thể.
Các Diễn Đàn Công Cộng Vòng Thứ Nhất
ICRC đã tổ chức 12 diễn đàn công cộng
(mỗi một diễn đàn dành cho mỗi địa hạt trong
số 10 địa hạt hội đồng thành phố và hai diễn
đàn trực tuyến toàn thành phố) từ ngày 15
tháng Bảy 2021, đến hết ngày 26 tháng Tám,
2021. Bản đồ địa hạt hội đồng thành phố
2013, do ủy ban ICRC đầu tiên thiết lập, được
sử dụng làm nền tảng cho bước tái phân vùng
trong năm 2021. Các tờ ghi chép cùng với bản
đồ chú trọng đến địa hạt và một bản câu hỏi
đã được cung cấp cho những người tham dự,
qua đó các cư dân tham gia có thể nhận diện
các đặc điểm địa lý quan trọng và hợp lý để
thực hiện các sửa đổi đối với địa hạt.

e
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Phương Pháp Thực Hiện
Mapping Process Continued
Final Map Adopted
The ICRC incorporated
testimony from the second
round of public forums into
the final draft, then
approved and adopted the
final map.

Third Round of Public
Forums
The commission presented the
final map to the public for five
days.

Oct. 6, 2021

Final Map Certified
The ICRC certified the final
map by the deadline set in
the City Charter and
delivered it to the City Clerk’s
Office.

Final Report Published
The commission approved
and released the final report
following the adoption and
certification of the final map.

Oct. 16-20, 2021
Oct. 27, 2021
Jan. 19, 2022

Bản Phác Thảo Đầu Tiên của Bản Đồ Sơ Bộ
Vào ngày 9 tháng Chín, 2021, ICRC trình
bày bản đồ phác thảo đầu tiên, trong đó ưu
tiên việc thành lập các địa hạt với số lượng dân
số gần tương đương nhau. Ý kiến đóng góp của
công chúng cũng được tiếp nhận và đưa vào
trong bước phác thảo bản đồ sơ bộ này. Diễn
đàn này cho phép những người tham gia xem
xét và phản hồi cùng với các ý kiến nhận xét
bổ sung.
Các Diễn Đàn Công Cộng Vòng Hai
ICRC tổ chức các diễn đàn công cộng tại
mỗi phân khu trong số bốn phân khu tòa án
ủy viên của Quận Travis và hai diễn đàn trực
tuyến toàn thành phố từ ngày 18 tháng Chín,
2021 đến hết ngày 2 tháng Mười, 2021, tiếp
nhận ý kiến nhận xét của công chúng về bản
đồ sơ bộ trong 21 ngày. ICRC đã phân tích và
thảo luận ý kiến phản hồi bổ sung của công
chúng về bản đồ sơ bộ và đưa một số khuyến
nghị đó vào trong bản đồ chính thức cuối cùng.
Phê Chuẩn Bản Đồ Chính Thức Cuối Cùng
Vào ngày 6 tháng Mười, 2021, ICRC đã
đệ trình bản đồ chính thức cuối cùng cho công
chúng xem xét. ICRC tiếp tục tiếp nhận ý kiến
nhận xét của công chúng và tiếp tục các buổi
thảo luận của ủy ban về việc đưa vào các

thông tin thu thập được từ nhận xét của công
chúng trong các diễn đàn công cộng đợt hai.
ICRC nhất trí phê chuẩn đề xuất bản đồ chính
thức cuối cùng trong cuộc họp ngày 6 tháng
Mười, 2021.
Các Diễn Đàn Công Cộng Vòng Ba
ICRC đã đệ trình bản đồ chính thức cuối
cùng cho công chúng trong 5 ngày để tiếp
nhận thêm ý kiến phản hồi. Trong giai đoạn
này, ICRC cũng cung cấp thêm ba cơ hội để
công chúng đóng góp ý kiến nhận xét về bản
đồ chính thức cuối cùng. ICRC đã tổ chức hai
diễn đàn gặp qua hình thức gặp mặt trực tiếp,
một diễn dàn ở phía bắc Lady Bird Lake và một
diễn đàn ở phía nam Lady Bird Lake, vào ngày
16 và 20 tháng Mười, 2021 và một diễn đàn
trực tuyến vào ngày 18 tháng Mười, 2021. Các
diễn đàn này được hỗ trợ qua hình thức liên lạc
qua thư email từ các bên liên quan đã xem bản
đồ trên trang web của ICRC.
Chứng Nhận Bản Đồ Chính Thức Cuối Cùng
Vào ngày 27 tháng Mười, 2021, ICRC
đã đồng thuận bỏ phiếu chứng nhận bản đồ
chính thức cuối cùng, trước thời hạn ngày 1
tháng Mười Một, 2021 như quy định trong Hiến
Chương Thành Phố.

e
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Phương Pháp Thực Hiện
Lập Bản Đồ
Lập Bản Đồ Sơ Bộ và Bản Đồ Chính Thức
Cuối Cùng: ICRC đã thuê một chuyên gia lập
bản đồ với 50 năm kinh nghiệm chuyên về các
quy trình tái phân vùng và một chuyên gia kỹ
thuật để đảm trách mặt chuyên môn của bản
đồ sơ bộ. ICRC đã nghiên cứu các bản đồ 2013
và ngay sau khi nhận được dữ liệu Điều Tra
Dân Số 2020, chuyên gia lập bản đồ đã kết hợp
các bản đồ 2013 với dữ liệu Điều Tra Dân Số
2020 để cho biết về sơ bộ các thành phần dân
số đã thay đổi theo địa hạt như thế nào dựa
trên DRA2020 (ứng dụng trang web lập bản
đồ miễn phí) và xác nhận trên RedAppl, (phần
mềm vẽ bản đồ Texas) dựa trên phần mềm
lập bản đồ ESRI (phần mềm giúp truy cập dữ
liệu nhân khẩu). Chuyên viên Lập Bản Đồ cũng

nhận diện các xu hướng tăng trưởng dân số và
phân bổ dân số giữa các vị trí địa lý và nhóm
dân số liên quan, trong đó bao gồm các địa hạt
kiểm phiếu, số lượng sắc tộc và củng tộc trong
cả thành phần dân số nói chung và dân số ở
độ tuổi bỏ phiếu. Dựa trên cơ cấu các địa hạt
2013 và các quy luật tăng trưởng dân số, ICRC
nhận định rằng cần sử dụng bản đồ 2013 làm
căn cứ để lập các địa hạt Hội Đồng Thành Phố
2021. Chuyên Gia Lập Bản Đồ sử dụng các hồ
sơ dữ liệu Điều Tra Dân Số 2020 của Tiểu Bang
Texas để bảo đảm sự tương thích giữa dữ liệu
bản đồ ICRC và Tiểu Bang Texas. Chuyên gia
lập bản đồ, cùng với ý kiến đóng góp và chỉ thị
từ ICRC, tiếp nhận ý kiến nhận xét của công
chúng để phân bổ bình đẳng dân số của thành

e
Sect.

1

2

3

City Charter, Article II; Section 3E

What does it mean?

District shall comply with the United States
Constitution. Each district shall have
reasonably equal population with other
districts, except where deviation is required
to comply with the federal Voting Rights Act
or is allowable by law.

Balancing the current population (as
measured through the 2020 Census), as
close to 0% deviation as possible, in each
district.

Districts shall comply with the federal Voting
Rights Act (VRA) and any other requirement
of federal or state law.

Districts should be drawn in such a way so
as to avoid unnecessary or illegal dilution
of the vote of any person including those
who are representatives of recognized
minority groups.

Districts shall be geographically contiguous.

All areas of a particular district should be
connected.

The geographic integrity of local
neighborhoods or local communities of

The ICRC focus of public input,
engagement, and events should be to take
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Phương Pháp Thực Hiện
Sect. Bản
City Charter,
Lập
Đồ Article II; Section 3E
phố thành mười địa hạt. Bản đồ sơ bộ được

What does it mean?

District shall comply with the United States
Constitution. Each district shall have
và nhận xét, và đã được trình bày tại các diễn
reasonably equal population with other
đàn1côngdistricts,
cộng để except
duyệt where
xét thêm
và tiếpisnhận
deviation
required
ý kiến đóng
góp
của
công
chúng.
Phương
pháp
to comply with the federal Voting Rights Act
này bảo đảm
quy trình by
diễn
ra một cách toàn
or is allowable
law.

Balancing the current population (as
measured through the 2020 Census), as
close to 0% deviation as possible, in each
district.

Districts
shall
with the
federal
việc lập các
địa hạt
hộicomply
đồng thành
phố
theo Voting
Rights Act (VRA) and any other requirement
of federal or state law.

The applicable section of the VRA for
redistricting states that if a minority
opportunity district can be drawn, it must
be drawn.

Sect.
3

Districts
shall Article
be geographically
contiguous.
City
Charter,
II; Section 3E

All areas
of it
a particular
What
does
mean? district should be
connected.

4
1

The
geographic
integrity
local
District
shall comply
withof
the
United States
neighborhoods
or
local
communities
Constitution. Each district shall have of
interest
shall
be respected
in with
a manner
reasonably
equal
population
otherthat
minimizes
their division
to the extent
districts, except
where deviation
is required
possible
without
violating
the
requirements
to comply with the federal Voting Rights Act
of
of the preceding
or any
is allowable
by law. subsections.

The
ICRC focus
of public
input, (as
Balancing
the current
population
engagement,
and events
should
be toas
take
measured through
the 2020
Census),
into
the public's
definitioninofeach
its
closeaccount
to 0% deviation
as possible,
own
community boundaries, without
district.
violating considerations mentioned
previously.

District
shall
bethe
drawn
to Voting
Districtsboundaries
shall comply
with
federal
encourage
geographical
such
Rights Act (VRA)
and anycompactness
other requirement
that
nearby
population are not
of federal
orareas
state of
law.
bypassed for more distant populations as is
practical.
Districts shall be geographically contiguous.
District boundaries shall be drawn using the
boundaries of existing election precincts, as
The
geographic integrity of local
is practical.
neighborhoods or local communities of
interest shall be respected in a manner that
minimizes their division to the extent
District
shall bethe
drawn
using
possibleboundaries
without violating
requirements
geographically
identifiable
boundaries, as is
of any of the preceding
subsections.
practical.
District boundaries shall be drawn to
encourage geographical compactness such
that nearby areas of population are not
bypassed for more distant populations as is

Districts
shouldsection
not be of
sprawling.
The applicable
the VRA for
Unannexed
areas
may
impact
this
redistricting states that if a minority
criterion.
opportunity district can be drawn, it must
be drawn.

công bố trên internet để công chúng xem xét

diện và đáp ứng được các tiêu chí sau đây về

quy2định bắt buộc của Hiến Chương Thành Phố,
như trình bày tóm tắt trong bảng sau đây.

2
5

3
6
4
7

5

All areas of a particular district should be
In Austin, our voting tabulation districts
connected.
(VTD) are drawn by Travis County. VTDs
The
ICRC
focus intact
of public
input, ease of
should
remain
to support
engagement,
events
should
be to take
voting but canand
be split
when
deemed
into
account the public's definition of its
necessary.
own community boundaries, without
Austin
has
many natural,mentioned
historical, and
violating
considerations
manmade
previously.boundaries. These were
considered in the redrawing process.
Districts should not be sprawling.
Unannexed areas may impact this
criterion.
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Các Thông Tin Tổng Quan về Địa Hạt

C

ác trang sau đây có phần trình bày tóm tắt về các kết luận về mười địa hạt hội
đồng thành phố Austin được thành lập theo quy trình đề ra trong Hiến Chương
Thành Phố.
Tất cả mười địa hạt đều tuân thủ Đạo Luật Quyền Bỏ Phiếu và Hiếp Pháp một người,
một lá phiếu bầu. Các địa hạt có vị trí địa lý sát nhau, gọn nhẹ, và bảo tồn tính toàn vẹn
của khu phố ở mức tối đa có thể được.

Dân Số theo Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ, 2020, Austin, Texas: 961.855
Mức Dân Số Lý Tưởng cho mỗi Địa Hạt: 96.185

District

Population (2013)

Population (2020)

Population per New
District (2021)

1

76,111 (-3.85%)

97,387 (+1.25%)

94,010 (-2.26%)

2

79,587 (-0.25%)

98,165 (+2.06%)

98,165 (+2.06%)

3

79,536 (-0.31%)

86,733 (-9.83%)

91,533 (-4.84%)

4

79,360 (-0.53%)

80,710 (-16.09%)

94,936 (-1.30%)

5

80,675 (+1.15%)

102,617 (+6.69%)

97,457 (+1.32%)

6

82,747 (+3.72%)

108,460 (+12.76%)

95,409 (-0.81%)

7

80,924 (+1.43%)

102,929 (+7.01%)

95,077 (-1.15%)

8

77,399 (-2.99%)

96,001 (-0.19%)

99,175 (+3.11%)

9

79,735 (-0.06%)

91,801 (-4.56%)

98,949 (+2.87%)

10

81,152 (+1.72%)

97,052 (+0.90%)

97,196 (+1.05%)

Tổng Sai Số: 7.70%

BÁO CÁO CHÍNH THỨC CUỐI CÙNG CỦA ICRC 2021
trang 29

Bản Đồ Địa Hạt Chính Thức Cuối Cùng
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Địa Hạt 1

Tuân thủ hiến pháp
Tổng dân số: 94,010 (sai số: -2.26%)
Mức Phần Trăm Dân Số theo Sắc Tộc/Chủng Tộc
Người
Người
Người
Người

Không Phải Gốc Sắc Tộc Nói Tiếng Tây Ban Nha Da Trắng.......................... 29.5%
gốc sắc tộc nói tiếng Tây Ban Nha..............................................................39.4%
da đen ...................................................................................................22.4%
Á Châu......................................................................................................8.8%

Tính Toàn Vẹn Về Mặt Địa Lý
• Phân bổ địa lý ước chừng:Phía Đông và Đông Bắc:

e
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Địa Hạt 1
Các danh lam chính
• George Washington Carver Museum and Cultural Center; Huston-Tillotson University; Travis
County Expo Center; Walter E. Long/Decker Lake; LBJ Presidential Library and Museum;
Millennium Youth Sports Complex; Texas State Cemetery; Gus Garcia Recreation Center;
French Legation State Historic Site; Rosewood Park and Recreation Center; Doris Miller
Auditorium; Givens District Park and Recreation Center; Downs-Mabson Fields; W.H. Passon
Historic Society; L.C. Anderson High School and Yellow Jacket Stadium; The Victory Grill
and Rosewood Courts; Ebenezer Third Baptist Church; Wesley United Methodist Church;
Metropolitan African Methodist Episcopal Church; Reverend Jacob Fontaine Home; The
Phillip’s House; Texas Music Museum; Dr. Exalton and Wilhelmina Delco Activity Center; I.I.
Nelson Field; LBJ Early College High School; Northeast Early College High School; Asian
American Resource Center; và các nghĩa trang Oakwood, Plummers và Bethany
Các tuyến đường huyết mạch chính
• Tiến sĩ Martin Luther King, Jr. Boulevard; U.S. Hwy 183; U.S. Highway 290 East; Loyola
Lane; Manor Road; Springdale Road; East 12th Street; East Parmer Lane; Cameron Road;
Dessau Road; Harris Branch Parkway; Decker Lane; và Johnny Morris Road
Mẫu các khu phố trong địa hạt
• Rosewood; Windsor Park; Windsor Hills; University Hills; Blackland; Chestnut; Coronado
Hills; Springdale Hills; Colony Park; Copperfield; Pioneer Crossing; Heritage Hills; Sendero
Hills; North Oaks; Las Cimas; River Ranch; Frontera; Parker Acres; Woodcliff; Glenn Oaks;
Robinson Hill; Stone Gate; Craigwood; Cavalier Park; Holy Cross Heights; McKinley Heights;
và Harris Branch
Căn cứ
• Ủy Ban 2021 căn cứ vào dữ liệu Điều Tra Dân Số 2020 để xác nhận mức độ liên quan của lý
do thành lập Ủy Ban 2013. Tuy nhiên, sự tăng trưởng về dân số của Austin trong 10 năm trở
lại đây đã dẫn đến nhu cầu cần tái cân đối tỷ lệ dân số bằng cách phân bổ một phần dân số
của Địa Hạt 1 sang Địa Hạt 4. Căn cứ phân bổ của năm 2013 là như sau: “Dựa trên dữ liệu
Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ 2010, khu vực này của Austin hội đủ điều kiện làm địa hạt cung cấp
cơ hội cho cộng đồng sắc tộc thiểu số theo Đạo Luật Quyền Bỏ Phiếu của Liên Bang ban hành
năm 1965 (VRA), vì có số đông cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu của Austin. Ủy Ban cũng
biết đến các cộng đồng xung quanh và các khu phố lâu đời. Một số phân khu, chẳng hạn như
133 và 156, được phân tách để bảo đảm tuân thủ đạo luật VRA.
• Các thành viên của Hiệp Hội Quốc Gia Thúc Đẩy Quyền Lợi Người Da Màu (NAACP)... và
những người khác được đề cập trong VRA chứng thực rằng địa hạt này như đã vẽ sẽ mang lại
cơ hội tốt nhất cho những người Mỹ gốc Phi Châu để bầu chọn một thành viên hội đồng thành
phố mà họ lựa chọn.
• Bao gồm cả thư viện Lyndon Baines Johnson Library và Thủ Đô ở Địa Hạt 1, địa hạt cung cấp
cơ hội cho người sắc tộc thiểu số, là hành động mang tính biểu tượng của Ủy Ban, thực tế là
Tổng Thống Johnson đã ký Đạo Luật Quyền Bỏ Phiếu của Liên Bang năm 1965 thành luật.
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Địa Hạt 2

Tuân thủ hiến pháp
Tổng dân số: 98,165 (sai số: +2.06%)
Mức Phần Trăm Dân Số theo Sắc Tộc/Chủng Tộc
Người
Người
Người
Người

Không Phải Gốc Sắc Tộc Nói Tiếng Tây Ban Nha Da Trắng.......................... 23.7%
gốc sắc tộc nói tiếng Tây Ban Nha..............................................................63.7%
da đen .....................................................................................................9.3%
Á Châu......................................................................................................3.3%

e
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Địa Hạt 2

Tính Toàn Vẹn Về Mặt Địa Lý
Phân bổ địa lý ước chừng:
Đông nam và Nam

Các danh lam chính
• Austin Bergstrom International Airport (ABIA); Dove Springs Recreation Center;
Circuit of the Americas; Ditmar Park; McKinney Falls State Park; Onion Creek Soccer
Complex and Park; Armadillo Neighborhood Park
Các tuyến đường huyết mạch chính
• William Cannon; IH-35 South; U.S. Hwy 183 East; South Congress Avenue; Nuckols
Crossing; State Hwy 130; và State Hwy 71 East (East Ben White Boulevard và
Bastrop Highway)
Mẫu các khu phố trong địa hạt
• Dove Springs; Franklin Park; Bluff Springs; Nuckols Crossing; Sweet Briar; và Stoney
Ridge
Căn cứ
• Dân số và sự tăng trưởng của địa hạt vẫn tương đối ổn định trong 7 năm trở lại đây,
do đó nhu cầu cần thay đổi hoặc cập nhật ranh giới vì tăng trưởng dân số chỉ ở mức
tối thiểu ngoài các trợ giúp đặc biệt cho các địa hạt ở gần. Để duy trì địa hạt cung cấp
cơ hội cho cộng đồng gốc sắc tộc nói tiếng Tây Ban Nha và dựa trên ý kiến phản hồi
của cộng đồng từ các cư dân khu vực này, địa hạt vẫn gần như không thay đổi.
• Các cá nhân thuộc diện quy định của đạo luật VRA chứng thực rằng địa hạt này như
đã vẽ sẽ cung cấp cơ hội tốt nhất để đại diện cho cộng đồng sắc tộc thiểu số.
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Địa Hạt 3

Tuân thủ hiến pháp
Tổng dân số: 91,533 (sai số: -4.84%)
Mức Phần Trăm Dân Số theo Sắc Tộc/Chủng Tộc
Người
Người
Người
Người

Không Phải Gốc Sắc Tộc Nói Tiếng Tây Ban Nha Da Trắng............... 38.7%
gốc sắc tộc nói tiếng Tây Ban Nha.................................................. 44.4%
da đen ....................................................................................... 10.4%
Á Châu.......................................................................................... 5.8%

e
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Địa Hạt 3
Tính Toàn Vẹn Về Mặt Địa Lý
• Phân bổ địa lý ước chừng: Miền Trung-Đông và Trung-Nam
Các danh lam chính
• Colorado River; Montopolis Recreation Center; St. Edward’s University; Austin
Community College Riverside Campus; Riverside Golf Course; Roy G. Guerrero
Metropolitan Park Plaza; Secret Beach; Oswaldo A.B. Cantu/Pan American Recreation
Center; Krieg Fields; Fiesta Gardens; Burdett Prairie Cemetery; và Govalle Park
Các tuyến đường huyết mạch chính
• East Cesar Chavez Street; East Riverside Drive; Pleasant Valley Road; U.S. Hwy 183;
Montopolis Drive; East 7th Street; và Airport Boulevard
Mẫu các khu phố trong địa hạt
• Montopolis; Govalle; Johnston Terrace; River Bluff; Gardens; Dawson; Galindo; và
Holly
Căn cứ
• Dựa trên kết quả cuộc Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ 2020, khu vực này của Austin hội đủ
điều kiện làm địa hạt cung cấp cơ hội cho cộng đồng sắc tộc thiểu số theo Đạo Luật
Quyền Bỏ Phiếu (VRA) vì có mật độ lớn cộng đồng người gốc sắc tộc nói tiếng Tây
Ban Nha của Austin. Ủy Ban cũng lưu ý đến các cộng đồng xung quanh và các khu
phố lâu đời.
• Các khu phố chủ yếu nằm trong Địa Hạt 9 và Địa Hạt 3, với sự đại diện của South
River City Citizens (SRCC) mong muốn duy trì cộng đồng đó gắn kết ở mức tối đa vì
có các mối quan tâm chung, trong phạm vi các ràng buộc vì kế bên một địa hạt cung
cấp cơ hội cho cộng đồng gốc sắc tộc nói tiếng Tây ban nha. Do đó, Phân khu 420
được chuyển từ Địa Hạt 3 sang Địa Hạt 9 để giúp dạt được một trong những ưu tiên
của SRCC, vì thực tế thay đổi đó cũng giúp cải thiện sự hiện diện của cộng đồng gốc
sắc tộc nói tiếng Tây ban nha chút ít ở Địa Hạt 3.
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Địa Hạt 4
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Địa Hạt 4
Tuân thủ hiến pháp
Tổng dân số: 94,936 (sai số: -1.30%)
Mức Phần Trăm Dân Số theo Sắc Tộc/Chủng Tộc
Người
Người
Người
Người

Không Phải Gốc Sắc Tộc Nói Tiếng Tây Ban Nha Da Trắng.................... 25.6%
gốc sắc tộc nói tiếng Tây Ban Nha........................................................ 59.2%
da đen ............................................................................................. 10.4%
Á Châu................................................................................................4.6%

Tính Toàn Vẹn Về Mặt Địa Lý
Phân bổ địa lý ước chừng:Miền Bắc - Trung
Các danh lam chính
Austin Community College Highland Mall Campus; Quail Creek; Fiskville Cemetery;
Bartholomew District Park
Các tuyến đường huyết mạch chính
North Lamar Boulevard; Kramer Lane; Rundberg Lane; IH-35 North; St. Johns
Avenue;và Cameron Road
Mẫu các khu phố trong địa hạt
North Park Estates; Woodbridge; Norwood Park; Quail Creek; Georgian Acres; và
Windsor Park
Căn cứ
Dựa trên dữ liệu Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ 2020, khu vực này của Austin hội đủ điều
kiện làm địa hạt cung cấp cơ hội cho cộng đồng sắc tộc thiểu số theo Đạo Luật Quyền
Bỏ Phiếu (VRA) vì có rất đông cộng đồng người gốc sắc tộc nói tiếng Tây Ban Nha của
Austin. Ủy Ban cũng lưu ý đến các cộng đồng xung quanh và các khu phố lâu đời. Một số
phân khu được phân tách để bảo đảm tuân thủ đạo luật VRA.
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Địa Hạt 5
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Địa Hạt 5
Tuân thủ hiến pháp
Tổng dân số: 97,457 (sai số: +1.32%)
Mức Phần Trăm Dân Số theo Sắc Tộc/Chủng Tộc
Người
Người
Người
Người

Không Phải Gốc Sắc Tộc Nói Tiếng Tây Ban Nha Da Trắng.................... 54.7%
gốc sắc tộc nói tiếng Tây Ban Nha........................................................ 31.3%
da đen ...............................................................................................6.6%
Á Châu................................................................................................6.0%

Tính Toàn Vẹn Về Mặt Địa Lý
• Phân bổ địa lý ước chừng: Nam-Trung và Cực Nam
Các danh lam chính
• South Congress Business District; The Broken Spoke; Southpark Meadows; Zach
Theater; Mary Moore Searight Metropolitan Park; Austin Community College South
Campus; và Barton Creek Greenbelt East
Các tuyến đường huyết mạch chính
• Menchaca Road; South Lamar Boulevard; Westgate Boulevard; South 1st Street; và
Slaughter Lane
Mẫu các khu phố trong địa hạt
• Onion Creek; Garrison Park; Zilker; Barton Hills; và Westgate
Căn cứ
• Địa hạt này sẽ giáp ranh với hai địa hạt bảo vệ theo đạo luật VRA – 2 và 3; kéo dài
dọc theo đường IH-35 và khu vực miền nam-miền trung Austin. Địa hạt này có tình
trạng tăng trưởng dân số, đến mức các thay đổi lớn về ranh giới là không cần thiết.
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Địa Hạt 6

Tuân thủ hiến pháp
Tổng dân số: 95,409 (sai số: -0.81%)
Mức Phần Trăm Dân Số theo Sắc Tộc/Chủng Tộc
Người
Người
Người
Người

Không Phải Gốc Sắc Tộc Nói Tiếng Tây Ban Nha Da Trắng............... 46.7%
gốc sắc tộc nói tiếng Tây Ban Nha.................................................. 16.6%
da đen ......................................................................................... 7.1%
Á Châu........................................................................................ 28.4%

e

BÁO CÁO CHÍNH THỨC CUỐI CÙNG CỦA ICRC 2021
trang 41
Địa Hạt 6
Tính Toàn Vẹn Về Mặt Địa Lý
• Phân bổ địa lý ước chừng: Cực tây bắc
Các danh lam chính
• Canyon Creek; Concordia University; Steiner Ranch; Avery Ranch; Metrorail Lakeline
Station; Mansfield Dam; và Windy Point
Các tuyến đường huyết mạch chính
• Ranch Road 620; Parmer Lane; Anderson Mill Road; State Hwy 45; U.S. Hwy 183;và
McNeil Drive
Mẫu các khu phố trong địa hạt
• Four Points; Grandview Hills; và Canyon Creek
Căn cứ
• Địa Hạt 6 có tình trạng tăng trưởng dân số đáng kể trong giai đoạn từ khi bắt đầu có
bản đồ 2013 cho đến quy trình tái phân vùng 2020. Nếu không có các thay đổi đáng
kể, Địa Hạt 6, với 108,460 cư dân, chắc chắn sẽ gặp tình trạng quá đông dân số so
với mức dân số mục tiêu là 96,185. Để đạt được mục tiêu này, đa số các phần đông
nam của Địa Hạt 6 đã được chuyển vào Địa Hạt 10. Ngoài ra, một khu vực nhỏ trong
phần trung tâm phía bắc của Địa Hạt 10 đã được chuyển vào Địa Hạt 6 để địa hạt này
rút gọn hơn.
• Mặc dù không được công nhận là diện được bảo vệ theo luật liên bang vì các mục đích
tái phân vùng theo đạo luật VRA, mật độ lớn các cư dân Á Châu không phải là người
gốc sắc tộc nói tiếng Tây Ban Nha đã khiến cho Ủy Ban phải ưu tiên tối đa hóa phần
dân số người Á Châu không phải là người gốc sắc tộc nói tiếng Tây Ban Nha trong địa
hạt này như thể đây là một địa hạt cung cấp cơ hội.
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Địa Hạt 7
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Địa Hạt 7
Tuân thủ hiến pháp
Tổng dân số: 95,077 (sai số: -1.15%)
Mức Phần Trăm Dân Số theo Sắc Tộc/Chủng Tộc
Người
Người
Người
Người

Không Phải Gốc Sắc Tộc Nói Tiếng Tây Ban Nha Da Trắng.................... 54.2%
gốc sắc tộc nói tiếng Tây Ban Nha........................................................ 22.9%
da đen ...............................................................................................9.4%
Á Châu.............................................................................................. 12.3%

Tính Toàn Vẹn Về Mặt Địa Lý
• Phân bổ địa lý ước chừng: Bắc và Tây bắc - Trung
Các danh lam chính
• The Domain; Quarry Lake; University of Texas Pickle Research Center; Shoal Creek;
Austin Memorial Park Cemetery; Austin Community College Northridge Campus; và
Q2 Stadium
Các tuyến đường huyết mạch chính
• Burnet Road; Parmer Lane; Gracy Farms Lane; Metric Boulevard; và Shoal Creek
Boulevard
Mẫu các khu phố trong địa hạt
• Gracy Woods; Allendale; Wooten; Wells Branch; Scofield Farms; Gateway;
Brentwood; Crestview; North Shoal Creek; và North Burnet
Căn cứ
• ICRC đã nghe các lời chứng thực tương tự như những gì mà ủy ban ICRC trước đây
đã nghe về thành phần dân cư và quy luật ngụ cư của khu vực này. Như đề cập trong
phần lý do thành lập địa hạt 7 của ICRC trước đây: “Các khu vực trong Địa Hạt 7 có
các quy luật sử dụng đất và giao thông ngoại ô tương tự; thành phần nhân khẩu về
độ tuổi và thu nhập; và các sức ép phát triển, chẳng hạn như giao thông và lấp đầy
đô thị; Các lời nhận xét chỉ ra Burnet Road là ‘xương sống’ của khu vực; định hướng
cho nhiều vấn đề liên quan đến giao thông và phát triển tiểu thương nghiệp.”
• Do đó các thay đổi đối với Địa Hạt 7 là tương đối ít. Phân khu 248 được chuyển từ Địa
Hạt 7 sang Địa Hạt 4 để cân đối dân số, di chuyển toàn bộ khu phố Wooten ra khỏi
Địa Hạt 7 và vào Địa Hạt 4. Phân khu 267 được chuyển từ Địa Hạt 6 sang Địa Hạt
7, kết hợp khu phố Balcones Woods vào thành một địa hạt duy nhất. Phân khu 246
chuyển từ Địa Hạt 7 sang Địa Hạt 10, một địa điểm mà ủy ban thấy là phù hợp hơn
về mặt tự nhiên, ở vùng phía tây Mopac và phía nam U.S. Hwy 183. Nhiều thay đổi
khác đối với Địa Hạt 7 kết hợp phố Allendale trước đây từng bị phân tách vào các địa
hạt xung quanh.
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Địa Hạt 8
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Địa Hạt 8
Tuân thủ hiến pháp
Tổng dân số: 99,175 (sai số: +3.11%)
Mức Phần Trăm Dân Số theo Sắc Tộc/Chủng Tộc
Người
Người
Người
Người

Không Phải Gốc Sắc Tộc Nói Tiếng Tây Ban Nha Da Trắng.................... 64.0%
gốc sắc tộc nói tiếng Tây Ban Nha........................................................ 18.6%
da đen ...............................................................................................3.4%
Á Châu.............................................................................................. 12.1%

Tính Toàn Vẹn Về Mặt Địa Lý
• Phân bổ địa lý ước chừng: Tây nam
Các danh lam chính
• Barton Springs Greenbelt; the “Y” at Oak Hill; Lady Bird Johnson Wildflower Center;
Zilker Metropolitan Park; Veloway; Violet Crown Trail; Circle C Metropolitan Park; Dick
Nichols District Park; và Arbor Trails
Các tuyến đường huyết mạch chính
• South MoPac Boulevard (Loop 1); Southwest Parkway; Escarpment Boulevard.; State
Hwy 360; West Slaughter Lane; U.S. Hwy 290; và State Hwy 71
Mẫu các khu phố trong địa hạt
• Oak Hill; Circle C Ranch; Travis Country; Western Oaks; Scenic Brook; Sendera; Maple Run; Heights at Loma Vista; Meridian; và Esquel
Căn cứ
• Địa Hạt 8 phần lớn vẫn không thay đổi trong quy trình tái phân vùng, với các khu vực
phía nam của con sông và phía đông của Loop 360 (VTD 212) chuyển từ Địa Hạt 10
sang Địa Hạt 8 để cân đối hiệu quả hơn nữa tình trạng tăng trưởng dân số ở Địa Hạt
6 đòi hỏi phải mở rộng Địa Hạt 10 về phía bắc và phía tây. Việc dịch chuyển VTD 212
giúp duy trì sự cân bằng dân số và sự rút gọn về mặt địa lý ở cả địa hạt 8 và 10.
• Như ICRC gần đây nhất đã đề cập trong kế hoạch thành lập Địa Hạt 8 của họ: “Các
khu phố trong địa hạt này có các mối quan tâm chung và do đó tạo nên các cộng
đồng có các mối quan tâm chung. Con đường huyết mạch giao thông chính là MoPac;
tạo cơ hội cho các cư dân vùng tây nam Austin sử dụng làm lộ trình giao thông chính
để tiếp cận khu vực trung tâm thành phố Austin. MoPac Boulevard ở phía nam Lady
Bird Lake hoàn toàn nằm trong địa hạt này. Các quan ngại về môi trường liên quan
đến khu vực tái nạp liệu của Edwards Aquifer và Barton Creek cũng hợp nhất các khu
phố trong Địa Hạt 8.”
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Địa Hạt 9
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Địa Hạt 9
Tuân thủ hiến pháp
Tổng dân số: 98,949 (sai số: +2.87%)
Mức Phần Trăm Dân Số theo Sắc Tộc/Chủng Tộc
Người
Người
Người
Người

Không Phải Gốc Sắc Tộc Nói Tiếng Tây Ban Nha Da Trắng.................... 62.3%
gốc sắc tộc nói tiếng Tây Ban Nha........................................................ 16.5%
da đen ...............................................................................................5.0%
Á Châu.............................................................................................. 15.0%

Tính Toàn Vẹn Về Mặt Địa Lý
• Phân bổ địa lý ước chừng: Miền Trung
Các danh lam chính
• University of Texas at Austin; 6th Street Entertainment District; Lady Bird Lake;
Auditorium Shores; Waller Creek; City Hall; Bouldin Creek; Austin Convention Center;
Congress Avenue Bridge; Texas State Capitol; Texas Governor’s Mansion; “The Drag”;
Ann and Roy Butler Hike-and-Bike Trail; Seaholm Power Plant; Austin Central Library;
Neill-Cochran House Museum; Rainey Street; Waterloo Park; Wooldridge Square;
Austin History Center; Darrell K Royal-Texas Memorial Stadium; Auditorium Shores at
Town Lake Metropolitan Park; Auditorium Shores at Town Lake; Bullock Texas State
History Museum; Blanton Museum of Art; St. Mary Catholic Cathedral; Treaty Oak
Square; Elisabet Ney Museum; Shipe Park; và St. David’s Episcopal Church
Các tuyến đường huyết mạch chính
• Congress Avenue; Barton Springs Road; Riverside Drive; 38th Street; Red River
Street; Airport Boulevard; 45th Street; East 38th Street; Guadalupe Street; IH-35;
và West Cesar Chavez Street
Mẫu các khu phố trong địa hạt
• Travis Heights; Hyde Park Historic District; West Campus; North University;
Eastwoods; Hancock; Bouldin Creek; Mueller; Triangle; và Downtown Austin
Căn cứ
• Ủy Ban tin rằng Địa Hạt 9 thể hiện phần lớn nền tảng và trái tim của thành phố
cũng như hệ thống huyết mạch kinh tế của thành phố. Đây là một trung tâm kinh
tế phát triển nhanh chóng, thu hút du khách từ khắp nơi trên toàn quốc và trên thế
giới. Địa hạt này được liên kết thông qua các tổ chức giáo dục, chính trị, lịch sử và y
tế — trong đó bao gồm cả Texas State Capitol. Với phần lớn sinh viên từ University
of Texas, địa hạt cũng thể hiện phong cách sống trẻ trung sôi động của thành phố
Austin.
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Địa Hạt 10

Tuân thủ hiến pháp
Tổng dân số: 97,196 (sai số: +1.05%)
Mức Phần Trăm Dân Số theo Sắc Tộc/Chủng Tộc
Người
Người
Người
Người

Không Phải Gốc Sắc Tộc Nói Tiếng Tây Ban Nha Da Trắng............ 69.9%
gốc sắc tộc nói tiếng Tây Ban Nha................................................ 13.5%
da đen ....................................................................................... 3.8%
Á Châu...................................................................................... 11.1%
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Địa Hạt 10
Tính Toàn Vẹn Về Mặt Địa Lý
• Phân bổ địa lý ước chừng: Miền Tây - Trung và Tây bắc
Các danh lam chính
• Pennypacker Bridge; Emma Long City Park; Arboretum; Mount Bonnell; Lake Austin;
Brushy Creek; Camp Mabry; Laguna Gloria Art Museum; Mayfield Park; Pease District
Park; Lions Municipal Golf Course; và Deep Eddy Municipal Pool
Các tuyến đường huyết mạch chính
• Mesa Drive; Exposition Boulevard/FM 2222; North Capitol of Texas Hwy (Loop 360);
Spicewood Springs Road; RM 620; và MoPac Blvd (Loop 1)
Mẫu các khu phố trong địa hạt
• Great Hills; Jollyville; Bryker Woods; Tarrytown; Mesa Oaks; Highland Hills;
Northwest Hills; Cat Mountain; Mayfield Park; Jester Estates; và River Place
Căn cứ
• Ủy Ban cân bằng dân số với Địa Hạt 6 có dân số quá tải bằng cách kết hợp các khu
phố ở gần vùng cực tây của con sông, trong đó bao gồm cả River Place và Grandview
Hills, vào trong Địa Hạt 10 mới được vẽ bản đồ. Sự dịch chuyển này cho phép cả hai
địa hạt tiếp tục tiếp giáp nhau về mặt địa lý.
• Ủy Ban cân đối dân số với Địa Hạt 9 có dân số quá đông và chấp nhận các yêu cầu
giữ các khu phố Old Enfield và Bryker Woods với nhau và tương thích với Tarrytown,
dựa trên ý kiến nhận xét của công chúng. Pease District Park được đưa vào trong Địa
Hạt 10 mới được vẽ bản đồ để giữ cho toàn bộ công viên nằm trong một địa hạt.
• Các khu vực Địa Hạt 10 trước đây được kết hợp vào trong các địa hạt khác: VTD 240
ở phía đông MoPac được kết hợp vào Địa Hạt 7 (để duy trì khu phố Allendale bên
trong một địa hạt); VTD 326 (High Vista/Northview Hills) vào trong Địa Hạt 6 để hỗ
trợ việc thành lập một địa hạt cung cấp cơ hội cho cộng đồng Á Châu; và các khu vực
phía nam con sông và phía đông Loop 360 (VTD 212) vào trong Địa Hạt 8 để cân đối
dân số hiệu quả hơn.
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Các Nhận XétKết Luận

Đ

ể bảo đảm tuân thủ các quy định bắt buộc của hiến chương thành phố được các cử tri
Austin phê chuẩn vào năm 2012, Ủy Ban Cư Dân Độc Lập về Tái Phân Vùng 2021 (ICRC)
đã đi theo đường lối của người tiền nhiệm để lập một bản đồ địa hạt hội đồng thành phố
sẽ ảnh hưởng đến vấn đề thành phần đại diện của địa phương trong thập kỷ tới, bắt đầu từ cuộc
tổng tuyển cử 2022.
Sử dụng bản đồ 2013 làm nền tảng, ICRC 2021 tận dụng chuyên môn của các nhân viên ủy
ban, các chuyên gia của thành phố, và các đóng góp nhận xét của cộng đồng để đề xuất và phê
chuẩn các điều chỉnh ranh giới địa hạt. Phần lớn bản đồ vẫn giữ nguyên, với các thay đổi dựa
trên sự tăng trưởng dân số, việc thành lập bốn địa hạt cung cấp cơ hội cho cộng đồng sắc tộc
thiểu số, và nguyện vọng đưa các khu phố bị phân tách giữa các địa hạt trở lại vào trong cùng
một địa hạt.
ICRC không nhận hết công trạng trong vấn đề này.
Các cư dân tình nguyện của ủy ban tự hào vì đã thành lập các địa hạt Hội Đồng Thành Phố
Austin cùng với người dân Austin. Thông qua một quy trình công bằng, minh bạch, và độc lập,
ICRC đã lập một bản đồ phù hợp với tình trạng tăng trưởng dân số quá nhanh ở Austin trong
thập kỷ vừa qua, tôn trọng các quy định của Đạo Luật Quyền Bỏ Phiếu của liên bang và trân
trọng ý kiến đóng góp của các cư dân trong mỗi bước quy trình.
Ngay cả khi thành phố đã thay đổi và phát triển, Austin vẫn giữ nguyên gốc rễ bắt nguồn từ
lịch sử thành phần đại diện bất cân đối qua hệ thống toàn khu kéo dài hàng thập kỷ, đưa vào
“thỏa thuận của các quý ông” cản trở thành phần đại diện cho người Mỹ gốc Phi Châu và gốc Latinh trong hội đồng thành phố. Bày tỏ thái độ công khai phản đối quy luật cũ kỹ đó, người dân
thành phố Austin đã lựa chọn một quy trình tái phân vùng phi chính trị, phi chính đảng, và xứng
đáng được tôn vinh nhiều lần, thể hiện sự tương phản rõ rệt với đa số các hệ thống tái phân
vùng. Cứ 10 năm một lần, thành phố tiếp tục cam kết duy trì một quy trình công bằng để hướng
tới mục tiêu đại diện bình đẳng thông qua việc thành lập một Ủy Ban Cư Dân Độc Lập về Tái
Phân Vùng mới.
Quy trình tái phân vùng của chúng ta rất quan trọng và vẫn sẽ tiếp tục đóng vai trò quan
trọng vì trực tiếp gắn liền với vấn đề thành phần đại diện công bằng. Chúng tôi tin rằng ICRC là
một liều thuốc kháng độc đối với các hành vi thao túng ranh giới của (một khu vực bầu cử) để
có lợi cho một đảng hoặc một giai cấp trên toàn quốc, nơi các địa hạt chính trị được vẽ bản đồ
nhằm mục đích tái tranh cử và lợi ích chính trị thay vì bảo đảm thành phần đại diện công bằng
cũng như thúc đẩy sự tham gia dân chủ. Quy trình của chúng ta giúp tạo cơ hội cho các cư dân
Austin bỏ phiếu bầu chọn cho ứng cử viên mà họ lựa chọn – là người mà họ tin là sẽ đấu tranh vì
họ khi trúng cử.
Chúng tôi tin rằng tâm huyết và quyết tâm của chúng tôi đối với ICRC sẽ tiếp tục lan tỏa đến
các ủy ban sau này và thắp lên tia sáng ở các thành phố trên toàn quốc.
Chúng tôi cám ơn các cư dân Austin vì đã tạo cơ hội là Ủy Ban Cư Dân Độc Lập về Tái Phân
Vùng Austin thứ hai. Mong Austin tiếp tục tiến bước.
Ký tên,
Chủ Tịch Christina Liu Puentes và Phó Chủ Tịch Luis Gonzalez
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Phụ Lục A

Các Giá Trị và Quy Chuẩn ICRC 2021

Tinh Thần Liêm Chính
Thể hiện nhân cách như chúng tôi tuyên bố và quyết tâm theo đuổi mục đích đến cùng.
Tôn Trọng
Lắng nghe ý kiến của nhau, tôn trọng các nỗ lực của nhau, và luôn có mặt đúng lúc, đúng giờ.
Thành Phần Toàn Diện
Ưu tiên lợi ích công cộng và nhu cầu của tất cả các thành viên cộng đồng.
Phẩm Cách
Center diverse voices and perspectives in every interaction with each other
and the public.
Kiên Nhẫn
Tiếp nhận ý kiến với tinh thần và trái tim cởi mở, và có được sự tin tưởng và tín nhiệm của
những người khác.
Công Bằng
Tất cả mọi tiếng nói đều phải được lắng nghe.
Make decisions supported by data as well as the perspectives and needs
of the community.
Sự Tin Tưởng
Tôn trọng chuyên môn và điểm mạnh của tất cả các ủy viên.
Tin tưởng rằng chúng ta làm việc vì lợi ích tốt nhất của toàn tổ chức.
Ưu Tiên
Sử dụng hiến chương của thành phố làm định hướng khi sắp xếp các vấn đề theo mức độ quan
trọng và cấp thiết.
Tài liệu này được ICRC cùng lập trong buổi họp toàn thể vào ngày 7 tháng Bảy, 2021. Các ủy
viên Joshua Blank, Erin Dempsey, Camellia Falcon, Luis Gonzalez (Phó Chủ Tịch), Errol Hardin,
Sara Inés Calderón, Prabhu Kannan, Shaina Kambo, Dr. Sterling Lands, Hoang Le, BJ Morris,
Christina Puentes (Chủ Tịch), Eugene Schneider, Selina Yee, Quản lý hành chánh Christine
Granados và Liên Lạc Viên Truyền Thông Thành Phố Liaison Patricia Fraga đóng góp.
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Phụ Lục B

Khung Thời Gian Hoạt Động của ICRC 2021

2020
–Kiểm Toán Thành Phố công bố quy trình nộp đơn xin cho
quy trình nộp đơn xin trở thành ủy viên ICRC
Ngày 1 tháng Chín, 2020
–Kiểm Toán Thành Phố kết thúc quy trình nộp đơn xin (i2)
Ngày 1 tháng Mười, 2020
–Kiểm Toán Thành Phố rút thăm ngẫu nhiên 3 tên từ nhóm
chuyên gia kiểm toán là đương đơn để phục vụ trong hội
đồng xét đơn
Ngày 31 tháng Mười, 2020 –Kiểm Toán Thành Phố cung cấp tên của các ủy viên tiềm
năng cho hội đồng xét đơn
Ngày 1 tháng Sáu, 2020

Ngày 15 tháng Một, 2021
Ngày 16 tháng Một, 2021
Ngày 28 tháng Một, 2021

Ngày 11 tháng Ba, 2021
Ngày 15 tháng Ba, 2021
Ngày 9 tháng Tư, 2021

Ngày 21 tháng Năm, 2021

Ngày 2 tháng Sáu, 2021

Ngày 16 tháng Sáu, 2021

2021
–Hội đồng xét đơn rút gọn danh sách đương đơn xuống còn
60 người
–Hội đồng xét đơn cung cấp cho hội đồng thành phố 60
đương đơn để xem xét
–Kiểm Toán Thành Phố rút thăm ngẫu nhiên tám tên từ
danh sách các đương đơn tại cuộc họp công khai và
những người này sẽ phục vụ trong Ủy Ban
(Erin Dempsey, Luis Gonzalez, Errol Hardin, Prabhu
Kannan, Sterling Lands, Hoang Le, Brigham Morris và
Eugene Schneider)
–ICRC phê chuẩn Sara Inés Calderón, Whitney A. Finch,
Shaina Kambo, Christina Puentes và Nuria Zaragoza làm
các ủy viên của ICRC
–Cơ Quan Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ thông báo ngày công bố
dữ liệu sẽ bị hoãn
–Kiểm toán thành phố phát hiện ra các lỗi đặc biệt (ngày
31 tháng Ba, 2021) trong đó phát hiện Nuria Zaragoza
không đáp ứng được các điều kiện tiêu chuẩn tối thiểu
cho ICRC
–ICRC phê chuẩn Selina Yee là ủy viên ICRC
–ICRC phê chuẩn Joshua Blank là ủy viên ICRC
–ICRC đồng thuận bỏ phiếu chỉ định Christina Puentes và
Luis Gonzalez làm chủ tịch và phó chủ tịch lâm thời
–Ủy ban tuyển dụng được thành lập
–Đồng thuận bỏ phiếu lựa chọn Christina Puentes làm chủ
tịch và Luis Gonzalez làm phó chủ tịch ủy ban
–Whitney A. Finch thôi chức trong ủy ban
–Bỏ phiếu tiến hành các cuộc họp hàng tuần đều đặn vào
thứ Tư hàng tuần lúc 6 giờ chiều bắt đầu từ ngày 1 tháng
Bảy, 2021
–ICRC phê chuẩn Camellia Falcon làm ủy viên ICRC
ICRC thành lập các nhóm thực hiện và các tiểu ban
sau đây: truyền thông, điều trần công cộng, tài
chánh và báo cáo chính thức cuối cùng

e

BÁO CÁO CHÍNH THỨC CUỐI CÙNG CỦA ICRC 2021
trang 53
Khung Thời Gian ICRC 2021
Ngày 30 tháng Sáu, 2021

Ngày 7 tháng Bảy, 2021
Ngày 7 tháng Bảy, 2021
Ngày 15 tháng Bảy, 2021
Ngày 22 tháng Bảy, 2021
Ngày 24 tháng Bảy, 2021
Ngày 27 tháng Bảy, 2021
Ngày 31 tháng Bảy, 2021
Ngày 3 tháng Tám, 2021
Ngày 7 tháng Tám, 2021
Ngày 10 tháng Tám, 2021
Ngày 12 tháng Tám, 2021
Ngày 14 tháng Tám, 2021
Ngày 17 tháng Tám, 2021
Ngày 21 tháng Tám, 2021
Ngày 27 tháng Tám, 2021
Ngày 9 tháng Chín, 2021
Ngày 10 tháng Chín, 2021
Ngày 11 tháng Chín, 2021
Ngày 12 tháng Chín, 2021
Ngày 15 tháng Chín, 2021

Ngày 16 tháng Chín, 2021

–Cuộc họp toàn ủy ban đầu tiên với các ủy ban đương
nhiệm
–ICRC phê chuẩn việc tuyển dụng David Richards, tư
vấn pháp lý, George Korbel, chuyên viên lập bản đồ và
Christine Granados, quản lý hành chánh
–ICRC phê chuẩn các ngày họp của diễn đàn công cộng
–Chuyên viên lập bản đồ thực hiện các buổi trình bày về
bản đồ địa hạt hiện tại
–ICRC tổ chức diễn đàn đầu tiên trong số 12 diễn đàn công
cộng tại D9 ở Tòa Thị Chánh Thành Phố Austin
–ICRC tổ chức diễn đàn thứ hai trong số 12 diễn đàn công
cộng ở D10 tại Dell Jewish Community Center
–ICRC tổ chức diễn đàn thứ ba trong số 12 diễn đàn công
cộng ở D7 tại Northwest Recreation Center
–ICRC tổ chức diễn đàn thứ tư trong số 12 diễn đàn công
cộng ở D8 tại Lady Bird Johnson Wildflower Center
–ICRC tổ chức diễn đàn thứ năm trong số 12 diễn đàn công
cộng ở D4 tại Gus Garcia Recreation Center
–ICRC tổ chức diễn đàn thứ sáu trong số 12 diễn đàn công
cộng tại D6 qua hình thức trực tuyến
–ICRC tổ chức diễn đàn thứ bảy trong số 12 diễn đàn công
cộng tại D3 qua hình thức trực tuyến
– ICRC tổ chức diễn đàn đầu tiên trong số 12 diễn đàn
công cộng tại D2 ở Mendez Middle School
–Công bố dữ liệu sơ bộ của Cơ Quan Điều Tra Dân Số Hoa
Kỳ
–ICRC tổ chức diễn đàn đầu tiên trong số 12 diễn đàn công
cộng tại D1 ở George Washington Carver Museum and
Cultural Center
–ICRC tổ chức diễn đàn thứ mười trong số 12 diễn đàn
công cộng tại D2 qua hình thức trực tuyến
–ICRC tổ chức diễn đàn thứ mười một trong số 12 diễn đàn
công cộng cho tất cả các địa hạt qua hình thức trực tuyến
–ICRC tổ chức diễn đàn thứ mười hai trong số 12 diễn đàn
công cộng cho tất cả các địa hạt qua hình thức trực tuyến
–Cuộc họp riêng từng người của các ủy viên với Korbel
–Các cuộc họp riêng từng người của các ủy viên và NAACP/
Hispanic Coalitionvới Korbel
–Cuộc họp riêng từng người của các ủy viên với Korbel
–Cuộc họp riêng từng người của các ủy viên với Korbel
–Korbel trình bày bản phác thảo đầu tiên của bản đồ sơ bộ
cho ICRC trong buổi họp tổng hợp. Ủy ban sẽ thảo luận và
cung cấp các gợi ý sửa đổi, biểu quyết, và phê chuẩn bản
đồ sơ bộ
–ICRC 2021 giữ ngày tổ chức họp tổng hợp này để đề
phòng trường hợp bản đồkhông được phê duyệt
Bộ công cụ dễ đọc cho dữ liệu Điều Tra Dân Số Hoa
Kỳ được công bố
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Khung Thời Gian ICRC 2021
Ngày 18 tháng Chín, 2021
Ngày 21 tháng Chín, 2021
Ngày 25 tháng Chín, 2021
Ngày 28 tháng Chín, 2021
Ngày 29 tháng Chín, 2021
Ngày 2 tháng Mười, 2021
Ngày 6 tháng Mười, 2021

Ngày 7 tháng Mười, 2021
Ngày 16 tháng Mười, 2021

Ngày 18 tháng Mười, 2021
Ngày 20 tháng Mười, 2021

Ngày 27 tháng Mười, 2021
Ngày 29 tháng Mười, 2021

Ngày 1 tháng Mười một, 2021
Ngày 15 tháng Mười hai, 2021

Ngày 19 tháng Một, 2022

–ICRC tổ chức diễn đàn đầu tiên trong số 5 diễn đàn công
cộng của quận tại Gus Garcia Recreation Center, 8-11a.m.
–ICRC tổ chức diễn đàn thứ hai trong số 5 diễn đàn công
cộng của quận tại Mayfield Cottage, 6-8 p.m.
–ICRC tổ chức diễn đàn thứ ba trong số 5 diễn đàn công
cộng của quận tại Dove Springs Recreation Center,
1-3a.m.
–ICRC tổ chức diễn đàn thứ tư trong số 5 diễn đàn công
cộng của quận qua cuộc họp video, 6-8 p.m.
–ICRC họp để thảo luận về các thay đổi
–ICRC tổ chức diễn đàn thứ năm trong số 5 diễn đàn công
cộng tại Travis County Community Center ở Oak Hill,
11a.m.-1 p.m.
–Chuyên viên lập bản đồ Korbel đã trình bày bản phác thảo
đầu tiên của bản đồ chính thức cuối cùng cho ICRC trong
buổi họp tổng hợp. Ủy Ban đã thảo luận và đưa ra các gợi
ý sửa đổi, biểu quyết, và phê chuẩnbản đồ sơ bộ
–ICRC 2021 giữ ngày tổ chức họp tổng hợp này để đề
phòng trường hợp bản đồ không được phê duyệt
–Buổi điều trần đầu tiên trong số ba buổi điều trần
công cộng tại South Austin Recreation Center, 1100
Cumberland Road, Austin, TX 78704 (North/South of LBJ
Lake)
–Buổi điều trần thứ hai trong số ba buổi điều trần công
cộng, trên mạng trực tuyến
–Buổi điều trần thứ ba trong số hai buổi điều trần công
khai tại Dell Jewish Community Center, 7300 Hart Lane,
Austin, TX 78731 (South of LBJ Lake) Hạn chót tiếp nhận
ý kiến đóng góp chính thức cuối cùng của công chúng về
các bản đồ
–Chứng nhận bản đồ chính thức cuối cùng, sau khi Korbel
và ICRC cố gắng vẽ lại bản đồ chính thức cuối cùng cùng
với ý kiến nhận xét của công chúng
–Tòa Thị Chánh nhận được bản đồ
–Ủy Ban nộp bản đồ chính thức cuối cùng cho Hội Đồng
Thành Phố Austin
–ICRC phê chuẩn các sáp nhập và chia tách
–Báo Cáo Chính Thức Cuối Cùng được thông qua
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Phụ Lục C

Phản Hồi của Công Chúng về ICRC 2021

Hồ sơ về ý kiến phản hồi của công chúng được quản lý hành chánh tổng hợp thành
bốn file với tổng cộng hơn 400 trang. Ý kiến phản hồi bao gồm các tóm tắt về nội dung
phát biểu từ các diễn đàn công cộng và các buổi họp thường lệ, email, bản đồ, thư và
các cuộc gọi điện thoại. Các ủy viên ICRC đã dành hơn 100 giờ đồng hồ trong 40 buổi
họp (các cuộc họp thường lệ và diễn đàn công cộng) liên quan đến vấn đề tái phân vùng.
Họ đã tổ chức 20 diễn đàn công cộng và 173 diễn giả, lắng nghe 82 buổi phát biểu của
công chúng, xem xét 70 bản đồ, đọc 187 email và lắng nghe chín hộp thư thoại. Các ủy
viên đã sử dụng các phần tóm tắt nội dung liên lạc của cư dân để lập thông số thống kê
và các dữ liệu định lượng thành các chủ đề định tính dựa trên các trải nghiệm và giá trị
cuộc sống của các cá nhân, khu phố và cộng đồng, có thể được sử dụng cho các mục
đích lập bản đồ. Ngoài ra, cá nhân các ủy viên tình nguyện đóng góp thời gian tham gia
trò chuyện với các câu lạc bộ dân sự và doanh nghiệp, các tổ chức và hiệp hội khu phố
và thu thập thông tin từ mỗi lần tham gia đó.

