Redistricting Public Hearing
Submit your own draft Council District Maps
Redistricting is the once-a-decade process of redrawing the political boundaries for elective
offices after the U.S. Census. You have the opportunity to submit your own draft District maps,
and also to provide feedback on the maps drafted by the Redistricting Commission.

Go to https://districtr.org/tag/san_jose to draw and submit your own draft maps.
Go to the Calendar page to find meeting dates and times of Redistricting Commission meetings
to review the draft maps for the City of San José Council Districts and provide your input.
Additional public hearings will be held at Council meetings in November. Stay up to date
on meeting times at the website below.

More Info and list of meeting dates at: https://www.sanjoseca.gov/redistricting2020

Audiencia pública sobre
redistribución de distritos
Envíe sus propios borradores de mapas de distritos del Concejo
La redistribución de distritos es el proceso que se realiza una vez cada diez años con el fin de volver a definir
los límites políticos para los cargos electivos, de acuerdo con los nuevos datos del censo de los Estados Unidos. Usted tiene la oportunidad de enviar sus propios borradores de mapas distritales, así como también de formular comentarios sobre los mapas trazados por la Comisión de Redistribución de Distritos.
Vaya a https://districtr.org/tag/san_jose para trazar y enviar sus propios borradores de mapas.
Vaya a la página Calendario con el fin de encontrar las fechas y horarios de las reuniones de la Comisión de
Redistribución de Distritos para revisar los borradores de mapas de los distritos del Concejo de la Ciudad de
San José y brindar su opinión.

Se celebrarán audiencias públicas adicionales en las reuniones del Concejo Municipal en noviembre. Encuentre horarios de reuniones actualizados visitando el sitio web a continuación.

Más información y lista de fechas de reuniones en https://www.sanjoseca.gov/redistricting2020

Phiên Điều Trần Công Khai
về Tái Phân Chia Khu
Gửi dự thảo Bản Đồ Khu Vực Hội Đồng của riêng quý vị
Tái phân chia khu vực là quá trình diễn ra một lần trong mỗi thập kỷ nhằm vẽ lại ranh giới chính trị
cho các văn phòng bầu cử theo dữ liệu Điều Tra Dân Số mới của Hoa Kỳ. Quý vị có cơ hội gửi dự
thảo bản đồ Khu Vực của riêng mình và cũng có thể cung cấp phản hồi về các bản đồ do Ủy Ban Tái
Phân Chia Khu Vực soạn thảo.

Truy cập https://districtr.org/tag/san_jose để vẽ và gửi bản đồ dự thảo của riêng quý vị.
Truy cập trang Lịch để tìm ngày và giờ diễn ra các cuộc họp của Ủy Ban Tái Phân Chia Khu Vực để
xem lại bản đồ dự thảo cho các Khu Vực Hội Đồng của Thành Phố San José và cung cấp ý kiến của
quý vị.

Các buổi điều trần công khai bổ sung sẽ được tổ chức tại các cuộc họp của Hội Đồng Thành
Phố vào tháng Mười Một. Tìm thời gian họp mới nhất bằng cách truy cập trang web bên dưới.
Thông tin khác và danh sách các ngày họp có tại: https://www.sanjoseca.gov/redistricting2020

