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Itinalaga ng Long Beach ang Mga Komisyoner ng
Independent Redistricting
Long Beach, CA - Itinaguyod ng Komisyon ng Etika ng Lungsod ng Long Beach ang isang
subpool ng 23 kwalipikadong aplikante at sapalarang pumili ng unang siyam na komisyoner
para sa I ndependent Redistricting na Komisyon, na responsable para sa muling paggawa ng
mga hangganan ng siyam na distrito ng konseho ng Lungsod tuwing 10 taon kasunod ng
pagkumpleto ng Sensus.
“Ang pagtataguyod sa isang Redistricting na Komisyon ay naging isang pangunahing priyoridad
at ipinagmamalaki ko na ang mga botante ay sumang-ayon noong 2018 na gamitin ang
Measure DDD,” sabi ni Mayor Robert Garcia. “Sinasalamin ng komisyon na ito ang
pagkakaiba-iba sa ating lungsod at sigurado akong gagawa sila ng mahusay na trabaho sa
pagguhit ng mga patas na linya.”
Ang Independent Redistricting na mga Komisyoner ay napili mula sa subpool ng konseho ng
distrito at kinabibilangan ng:
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Konseho ng Distrito 1, Eric R. Oates
Konseho ng Distrito 2, Ryan Giffen
Konseho ng Distrito 3, Thomas J. Cooper
Konseho ng Distrito 4, Nicole Lopez
Konseho ng Distrito 5, Sharon Diggs-Jackson
Konseho ng Distrito 6, Alejandra Gutierrez
Konseho ng Distrito 7, Frank A. Gutierrez
Konseho ng Distrito 8, Marissa Martinez
Konseho ng Distrito 9, Sevly Singuon

Ang Independent Redistricting na Komisyon ay binubuo ng 13 komisyoner at dalawang kahalili.
Ang siyam na itinalagang komisyoner ay bibigyan ng tungkulin na punan ang natitirang anim na
bakante sa mga kandidato mula sa subpool noong Nobyembre 2020.
Noong Nobyembre 2018, inaprubahan ng mga botante ng Long Beach ang Measure DDD, na
nagbago sa Charter ng Lungsod upang lumikha ng isang komisyon na binubuo ng mga

residente na may tungkuling tukuyin ang mga hangganan ng mga distrito ng konseho bawat 10
taon pagkatapos ng pambansang sensus.
Ang Independent Redistricting na Komisyon ay magsisimulang sumali sa mga pagpupulong sa
pagsasanay sa Disyembre 2020, at ang proseso ng muling pagdidistrito ay magsisimula sa
2021 kasunod ng paglabas ng data ng Sensus noong 2020.
Para sa karagdagang impormasyon sa Independent Redistricting Komisyon, o upang
makatanggap ng mga abiso sa email at mga pagbabago tungkol sa komisyon, bumisita sa
longbeach.gov/redistricting.
Tungkol sa Lungsod ng Long Beach
Tahanan ng humigit-kumulang na 480,000 katao, ang maramihang award-winning at
makabagong Lungsod ng Long Beach ay nag-aalok ng lahat ng mga world-class na mga
amenidad ng isang malaking metropolitan na lungsod habang nagpapanatili ng isang
pakiramdam ng indibidwal at magkakaibang kapitbahayan na magkakasama sa baybayin ng
California. Bilang isang buong-serbisyong charter na lungsod, ang Long Beach ay tahanan ng
Queen Mary, Aquarium of the Pacific, maraming mga museo at sinehan, isang mataas na rating
na school distrito, Long Beach Airport, at ang Port of Long Beach. Ang Lungsod ay mayroon
ding iginagalang na unibersidad at kolehiyo ng lungsod, dalawang makasaysayang rancho,
limang ospital, limang golf course, 171 parke, milya ng mga beach, mga marina, at mga landas
ng bisikleta.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Lungsod ng Long Beach, bumisita sa
http://longbeach.gov/. Sundan kami sa social media upang malaman ang pinakabagong balita:
Facebook, T
 witter, I nstagram at YouTube.
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