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April 20, 2021
Para sa Agarang Paglabas

Bukas Ngayon ang mga Aplikasyon para sa 2021
Supervisorial District Lines Advisory Commission
Redwood City – Bukas ngayon ang mga aplikasyon para sa mga residente na nais na
maglingkod sa komisyon ng County ng San Mateo na mag-aaral at magrekomenda ng draft
na mga hangganan para sa limang superbisor na distrito batay sa Senso noong 2020.
Ito ay isang beses sa isang dekada na pagkakataon upang makatulong na
maimpluwensyahan ang mga hangganan ng distrito na sumasalamin ng bagong data ng
populasyon at mga pagbabago sa demograpiko. Ang Lupon ng mga Superbisor ay
naghahanap ng mga kandidato na sumasalamin sa pagkakaiba-iba ng San Mateo County.
Magagamit ang application sa website ng County sa Ingles, Espanyol, Chino at Tagalog. Ang
mga Aplikante ay maaaring punan ang isang online form o i-print at i-mail ang isang
kumpletong form.
Ang mga aplikasyon ay tatanggapin hanggang 5 p.m. sa Biyernes, Hunyo 4, 2021.
“Pagkakaiba at pagsasama - iyon ay mga alituntunin sa paggabay dito sa San Mateo County
at ang mga katangiang iyon ang hinahanap namin sa napakahalagang Komisyon na ito,"
sabi ni David J. Canepa, pangulo ng Lupon ng mga Superbisor.
“"Kami ay aktibong nakatuon ang pangangalap sa mga aplikante na sumasalamin ng hindi
kapani-paniwala na pagkakaiba-iba na mayroon kami dito sa Peninsula. Nais naming
maramdaman ng lahat na sila o ang isang tao na kumakatawan sa kanila ay may isang
upuan sa mesa,” sabi nya.
Sinabi ni Pangalawang Pangulo ng Lupon Don Horsley na ang proseso ng pag-aaral ng mga
linya ng distrito ay mahalaga sa demokratikong proseso.

“Ang mga distrito na halos pantay sa populasyon ay nagsisiguro na ang bawat residente sa
County ng San Mateo ay may pantay na tinig sa lokal na pamahalaan," sabi nya.
"Hinihimok namin ang mga residente na nagmula sa lahat ng mga rehiyon ng aming
lalawigan na mag-aplay sa Komisyon, na higit na makakatulong na matiyak na ang mga
distrito ay kumakatawan sa aming magkakaibang mga komunidad.”
Ang lahat ng mga aplikasyon ay ipapasa sa isang komite na nabuo ng at binubuo ng mga
lokal na miyembro ng kabanata ng League of Women Voters, isang nonprofit, nonpartisan
na organisasyon na naghihikayat sa may alam at aktibong pakikilahok sa gobyerno.
Susuriin ng komite ng League of Women Voters ang mga aplikante batay sa sumusunod na
patnubay:
•

Ang mga komisyoner ay dapat na residente ng San Mateo County.

•

Ang mga nahalal na opisyal ay hindi karapat-dapat na maglingkod sa Komisyon.

•

Ang proseso ng pagpili ay uunahin ang mga aplikante na nauugnay sa mabuting
pamahalaan, mga karapatang sibil, pakikipag-ugnayan sa sibiko, at mga pangkat ng
komunidad o mga samahan na aktibo sa County, kasama ang mga aktibo sa mga
komunidad na minorya ng wika, na may layuning bumuo ng isang Komisyon na
may kasapi na ayon sa heograpiya magkakaiba at naaayon sa pagbibigay diin ng
County sa pagpapahalaga sa pagkakaiba-iba, equity, at pagsasama.

Ang League of Women Voters ay magrerekomenda ng mga kandidato para sa Komisyon sa
Lupon ng Mga Superbisor, na gagawin ang pangwakas na pagpili sa isang pampublikong
pagpupulong. Inaasahan na pumili ang Lupon ng 11 residente na maglilingkod sa
Komisyon, kasama ang isa o higit pang mga kahalili.
Kapag nabuo na, ang Komisyon ay magsasagawa ng isang serye ng mga pampublikong
pagpupulong upang pag-aralan ang mga hangganan ng limang distrito ng superbisorial ng
County. Ang gawain ng Komisyon ay susuportahan ng isang propesyonal na demographer
at kawani ng County.
Kasunod ng malawak na proseso ng pag-abot sa publiko, inirekomenda ng Komisyon ang
mga hangganan ng distrito ng distrito sa Lupon ng Mga Superbisor, na inaprubahan at
pinagtibay ng isang pangwakas na mapa.
Inaasahan na ang gawain ng Komisyon ay makukumpleto sa pagtatapos ng 2021.
Gayunpaman, ang mga aplikante ay dapat na handa at makapaglingkod nang mas matagal
kung kinakailangan.

Ang impormasyon ng aplikasyon at background impormasyon ay nai-post sa
https://cmo.smcgov.org/districtlines
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