
 

 

Nguyên tắc Tái Phân định Địa hạt: Các Cộng 
đồng cùng chung Lợi ích 

 
Cộng đồng cùng chung lợi ích là gì? 
Một cộng đồng cùng chung lợi ích là một khu vực, cộng đồng hoặc một nhóm người có chung những mối 
quan tâm về chính sách và sẽ được hưởng lợi nếu được duy trì trong cùng một địa hạt. Một cách hiểu khác về 
cộng đồng cùng chung lợi ích là nó chỉ đơn giản là cách để một cộng đồng kể câu chuyện của riêng mình về 
những điểm chung của những người láng giềng và những gì làm cho nó trở nên độc đáo khi so sánh với các 
cộng đồng xung quanh. Chúng được xác định bởi các thành viên của cộng đồng địa phương.  

 
Vì sao một cộng đồng cùng chung lợi ích lại quan trọng? 
Giữ các cộng đồng cùng chung lợi ích lại với nhau là một nguyên tắc quan trọng trong việc tái phân định địa 
hạt. Nó có thể đặc biệt hữu ích đối với các cộng đồng theo truyền thống bị gạt ra khỏi tiến trình chính trị. Các 
thành viên cộng đồng có thể xác định cộng đồng của họ bằng cách kể câu chuyện của chính họ và mô tả mối 
quan tâm của họ cho các nhà hoạch định chính sách. Không có việc này, những người xác định cộng đồng lại 
có thể là những người không quan tâm đến lợi ích tốt nhất của họ.  

 
Làm cách nào để xác định cộng đồng cùng chung lợi ích? 
Cộng đồng cùng chung lợi ích được tự xác định và tạo ra một câu chuyện chung. Họ có thể được mô tả bằng 
cách tạo bản đồ và hồ sơ tường thuật và cung cấp các câu chuyện cộng đồng. Các cuộc tranh cãi mạnh mẽ 
nhất bao gồm cả các thông tin định tính (các câu chuyện) và định lượng (dữ liệu hoặc thống kê). Mặc dù 
không có quy tắc rõ ràng về cách xác định cộng đồng cùng chung lợi ích, nhưng sau đây là các yếu tố cơ bản.  
 

● Lời chứng Cá nhân – Những câu chuyện cá nhân đầy sức mạnh. Tìm thành viên cộng đồng sẵn lòng 
chia sẻ ví dụ về những điểm chung của dân cư và điều gì làm cộng đồng của quý vị độc đáo. Hãy 
tưởng tượng quý vị mô tả cộng đồng của mình cho một vị khách ở nơi khác đến. Khu vực của quý vị 
có cùng tổ chức các lễ kỷ niệm hoặc truyền thống, như lễ hội đường phố hoặc diễu hành không? Có 
những nơi quan trọng mà cộng đồng của quý vị tụ họp, như công viên hoặc trung tâm cộng đồng 
không? Lịch sử về việc cộng đồng của quý vị đến với nhau là gì?  

Ví dụ về một cộng đồng cùng chung lợi ích là gì? 

Một cộng đồng cùng chung lợi ích có thể được định nghĩa theo nhiều cách. Chủng tộc và dân tộc 
có thể đóng một vai trò trong việc xác định cộng đồng cùng chung lợi ích, nhưng không thể được 
sử dụng làm định nghĩa duy nhất. Các cư dân có thể có chung tổ tiên, lịch sử hoặc ngôn ngữ. 

Dưới đây là một số ví dụ: 

● Cư dân đã làm việc cùng nhau để vận động cho việc giữ cho một phòng khám y tế địa 
phương mở cửa 

● Các thành viên cộng đồng trong một khu vực đã hợp lại để nhận hỗ trợ sửa chữa khu 
dân cư của mình sau một thiên tai. 

● Một khu vực tổ chức xây dựng một trường trung học gần khu vực của họ hơn 

● Một cộng đồng ủng hộ việc có một sự công nhận đặc biệt cho các ngày lễ văn hóa, như 
Tết Nguyên đán 

● Những người láng giềng đang ủng hộ việc đóng cửa một nhà máy than gần đó 
 

Commented [M1]: Together 

Commented [M2]: What, not how 



 

Tài liệu đào tạo về tái phân định ranh giới địa hạt đã được lập bởi Common Cause, Quỹ Giáo dục và Bảo vệ Hợp pháp của Người Mỹ gốc Mexico 
(Mexican American Legal Defense and Educational Fund) và State Voices phối hợp với Liên minh Arizona vì Sự Thay đổi, Công lý Tiến bộ của Người 
Mỹ gốc Á (Arizona Coalition for Change, Asian Americans Advancing Justice) | AAJC, Tổ chức Công lý Tiến bộ cho Người Mỹ gốc Á (Asian Americans 
Advancing Justice) | Los Angeles, Quỹ Vấn đề Cử tri Da đen (Black Voters Matter Fund), Trung tâm Công lý Brennan (Brennan Center for Justice), 
Trung tâm Pháp lý Chiến dịch (Campaign Legal Center), Trung tâm Thay đổi Cộng đồng (Center for Community Change), Phong trào Cải cách Nhập cư 
Công bằng (FIRM, Fair Immigration Reform Movement), Trung tâm Dân chủ Bình dân (Center for Popular Democracy), Đảng Dân chủ, Ủy ban Luật sư 
về Quyền Công dân theo Luật (Lawyers Committee for Civil Rights Under Law), Hiệp hội Quốc gia vì Sự Tiến bộ của Người da màu- Quỹ Bảo vệ Pháp 
lý (National Association for the Advancement of Colored People- Legal Defense Fund), Quỹ Giáo dục NALEO, Pennsylvania Voice, và Liên minh Miền 
Nam vì Công bằng Xã hội (Southern Coalition for Social Justice). 

● Văn bản mô tả - Mô tả bằng văn bản có thể được sử dụng để kể một câu chuyện của cộng đồng. Mô 
tả điều gì kết nối mọi người và tại sao điều quan trọng là họ phải được duy trì cùng nhau. Bất cứ khi 
nào có thể, hãy cung cấp số liệu thống kê để hỗ trợ lời chứng của quý vị, bao gồm dữ liệu về trình độ 
học vấn, tỷ lệ tốt nghiệp, thu nhập trung bình của hộ gia đình, mức nghèo, khả năng tiếp cận công 
nghệ, tỷ lệ sở hữu nhà, sự cô lập do ngôn ngữ, tỷ lệ ghi danh cử tri, v.v. Thông tin này có thể được thu 
thập từ Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ, các trường đại học, báo cáo của chính quyền địa phương, v.v. 
Cân nhắc sử dụng các nguồn đáng tin cậy như Cục Thống kê Dân số để tìm dữ liệu về thu nhập, giáo 
dục, ngôn ngữ, chủng tộc, dân tộc, và tổ tiên.  

● Các Vấn đề của Cộng đồng - Thông thường các cộng đồng tham gia vào việc tái phân định địa hạt vì 
họ cảm thấy các vấn đề của họ chưa được đại diện được bầu của mình giải quyết một cách thỏa đáng. 
Làm nổi bật các vấn đề của cộng đồng trong các câu chuyện cá nhân và các bài tường thuật bằng văn 
bản giúp chứng minh tầm quan trọng của việc có các quan chức dân cử hiểu và đáp ứng các nhu cầu 
của cộng đồng. Cộng đồng của quý vị có cùng nhau ủng hộ các dịch vụ quan trọng, trường học tốt 
hơn, đường xá tốt hơn hoặc trung tâm y tế tốt hơn trong khu vực lân cận của quý vị không? Quý vị có 
làm việc để được công nhận hoặc hỗ trợ nhiều hơn cho cộng đồng của mình, ví dụ như các ngày lễ 
được công nhận hoặc các sự kiện lịch sử được kỷ niệm hay không? 

● Bản đồ ranh giới - Tạo bản đồ của khu vực của quý vị. Đánh dấu tên đường và các vị trí quan trọng. 
Chúng có thể bao gồm các địa danh và địa điểm tập trung quan trọng, bao gồm các cơ quan dịch vụ xã 
hội, trung tâm cộng đồng, khu mua sắm, trường học và địa điểm tôn giáo. Có thể là hữu ích nếu có 
hoặc tạo tên cho khu vực cộng đồng của quý vị để trở thành lời nhắc nhở về những gì làm cho cộng 
đồng của quý vị trở nên độc đáo. Sử dụng Google Maps hoặc các trang web lập bản đồ khác để tạo 
bản đồ. Bản đồ giấy như bản đồ đường phố AAA cũng có thể hữu ích trong việc vẽ bản đồ. 
 

Thông tin có thể được trình bày tại các phiên điều trần công khai hoặc trong các cuộc họp với các nhà lập 
pháp để vận động cho một cộng đồng được giữ cùng nhau. Việc xây dựng hồ sơ cộng đồng và lời chứng có 
thể có những lợi ích rộng hơn quá trình tái phân định. Chúng cũng có thể được sử dụng để vận động chính 
sách trong tương lai và xây dựng liên minh. Hơn nữa, việc có thông tin về hồ sơ công khai có thể là cơ sở cho 
các vụ kiện về bản đồ tái phân định. (Xem Tham gia: Chuẩn bị lời chứng của quý vị) 
 


