City’s Mapping Tools Preview at
Upcoming Independent Redistricting
Commission Meeting
The City’s demographic data has been released! Come learn how the
City’s population and districts have changed in the last decade! And
get a first-time preview of the City’s new redistricting mapping tools!

Wednesday, October 27
5 PM
Zoom Link:
https://us02web.zoom.us/j/87237417323?pwd=eHVzL3
MzRzhRTXJwNEVBK3hWK0orUT09
Passcode: 949415
+1 669 900 9128
Webinar ID: 872 3741 7323

Learn more about redistricting and how you can
participate in the process at: DrawPomona.org

Xem trước Công cụ Lập bản đồ của
Thành phố tại Cuộc họp Ủy ban Tái
phân định địa giới quận Độc lập sắp tới
Dữ liệu nhân khẩu học của Thành phố đã được phát hành! Hãy đến
để tìm hiểu dân số và các quận của Thành phố đã thay đổi như thế
nào trong thập kỷ qua! Và nhận bản xem trước lần đầu tiên về các
công cụ lập bản đồ tái phân định địa giới quận mới của Thành phố!

Thứ Tư, ngày 27 tháng 10
5 giờ chiều
Zoom Link:
https://us02web.zoom.us/j/87237417323?pwd=eHVzL3
MzRzhRTXJwNEVBK3hWK0orUT09
Passcode: 949415
+1 669 900 9128
Webinar ID: 872 3741 7323

Tìm hiểu thêm về tái phân định địa giới quận và cách bạn
có thể tham gia vào quá trình này tại: DrawPomona.org

Vista previa de las herramientas de mapeo de
la Ciudad en la próxima reunión de la Comisión
de Redistribución de Distritos Independiente
¡Se han publicado los datos demográficos de la Ciudad! ¡Ven a
conocer como la población y los distritos de la Ciudad han cambiado
en la última década! ¡Y obtenga una vista previa por primera vez de
las nuevas herramientas de mapeo de redistribución de distritos de
la Ciudad!

miércoles 27 de octubre
5 PM
Enlace de Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/87237417323?pwd=eHVzL3
MzRzhRTXJwNEVBK3hWK0orUT09
CONTRASEÑA: 949415
+1 669 900 9128
ID del seminario web: 872 3741 7323

Obtengas más información sobre redistribución de distritos y
cómo puede participar en el proceso en: DrawPomona.org

