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Pagrerepaso sa Hangganan ng Ward (Ward Boundary 

Review) – mga Katanungan at mga Kasagutan 
 

 
1. Ano ang hangganan ng ward (ward boundary)? 

Ang mga hangganan ng ward ay nagtatatag ng batayan para sa halalan ng 
mga Konsehal ng Lungsod at Rehiyonal (City and Regional Councillors). 
 

2. Ano ang Pagrerepaso sa Hangganan ng Ward? 
Ang pagrerepaso sa hangganan ng ward ay isang pagsasanay upang 
siguraduhin na ang istruktura ng isang ward pambayan ay mananatili at 
naaayon sa mga kalakaran at paglago ng populasyon ng Lungsod. 
 

3. Bakit ang isang Pagrerepaso sa Hangganan ng Ward ay kailangan sa 
ngayon? 

Inaaprubahan ng Konseho ang isang pagrerepaso sa hangganan ng ward 
upang una sa lahat ay maipahayag ang hindi parehas na populasyon sa mga 
lugar ng elektoral. 

 
4. Ano ang pamantayan para sa pagrerepaso? 

Ang mga pamantayang ito na inaprubahan ng Konseho ay sinisigurado ang: 
a) Epektibong pagkakatawan (representation) 

o Ang mga botante ay kailangang parehas na katawanin nang husto 
hangga’t maaari 

o Dapat ay mayroong parehas na pagkakatawan sa Lungsod at sa 
Rehiyon ng Peel (Region of Peel) 

b) Pagkakatawan batay sa populasyon 
o Ang mga bilang ng populasyon ay kailangang may pagkaka-

parehas sa bawa’t ward.  
Ang kaibahan na 25% (+/-) ng populasyon sa pangkaraniwang 
populasyon ng ward ay katulad pa ring uri ng pamamaraan ng 
pagpapahayag ukol sa parehas na distribusyon ng populasyon. 

o Ipahayag ang hindi parehong mga bilang ng populasyon gayun din 
ang hinulaang mga bilang. 

c) Ipinahayag ang mga kalakaran at paglago ng populasyon 
o Ikonsidera ang epekto ng pag-unlad at ang kalalaan nito sa 

populasyon. 
d) Matatag at ang mga bagong purok ay magpatuloy na nakapreserba nang 

husto hangga’t maaari. 
e) Hangga’t maaari, ang mga linya ng mga hangganan ng ward ay susundan 

ng pisikal na mga hangganan. 
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5. Paano ipinaliwanag na ang matatag na purok at mga komunidad na 

tinutukoy ay naging bahagi ng pagrerepaso? 
Ang mga planong segundaryo at mga reperensyang pang-komunidad sa iba’t-
ibang mga mapa ng Lungsod ay ginamit sa mga panahon ng pagrerepaso. 

 
6. Ano ang mga bilang ng populasyon na ginamit sa panahon ng 

pagrerepaso? 
Ang mga hinulaang populasyon ay ipinagkaloob ng Departamento para sa 
Pagpaplano, Pagdidisenyo at Pagpapaunlad (Planning, Design and 
Development Department) at ibinatay sa mga bilang na nalikom noong 2011. 
Kabilang sa mga hinulaan ang mga taong 2014, 2018 at 2022 upang 
makatulong sa pagkakatawan para sa kaunlaran sa kinabukasan. 

 
7. Kailan huling isinagawa ang pagrerepaso sa hangganan ng ward? 

Ang isang pagrerepaso sa hangganan ng ward ay huling isinagawa kasunod 
ng 2000 halalang pambayan nang lutasin ng Konseho ng Lungsod (City 
Council) na bawasan ang sukat nito mula 17 na mga miyembro hanggang sa 
11 na mga miyembro. Ang mga pagbabago sa mga hangganan ng ward at 
komposisyon ng Konseho ay isinaayos para sa 2003 halalang pambayan at 
nanatili ito hanggang sa ngayon. 

 
8. Sa anong bagay hinihiling ang publiko na magkomento? 

 Ang Konseho ay nagrekomenda ng 12 senaryong pang-ward para sa 
pagrerepasong ito, na siyang magdadagdag ng dalawang miyembro sa 
Konseho ng Lungsod ng Brampton (Brampton City Council) – i-klik ito para 
sa mapa 

 Ang iba pang mga alternatibo at mga suhestiyon mula sa publiko ay 
malugod na tinatanggap. 

 
Kung nais mong magsagawa ng sariling senaryo, ang mga mapa na may mga 
bilang ng populasyon para sa 2014, 2018 at 2022 ay nakalaan para sa 
publiko, sa pamamagitan ng: 

 
o pag-klik sa mga link na nasa kanang bahagi ng webpage na ito 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Pages/Ward-Boundary-Review. aspx 
o pagsangguni kay Wendy Cooke, Tagapamahala ng mga Halalan at 

Natatanging mga Proyekto (Coordinator of Elections and Special Projects) 
sa 905.874.3481 o mag-email sa wbr@brampton.ca  

o pagdalo sa isa sa mga sesyon para sa konsultasyong pampubliko 
 

9. Mayroon bang implikasyong pampinansyal na sangkot sa iminungkahing 
senaryo? 

Ang anumang karagdagan para sa sukat ng Konseho ng Lungsod (City 
Council) ay mangangailangan ng karagdagang badyet. Halimbawa ang 
karagdagang dalawang miyembro sa sukat ng Konseho ay nagdadagdag ng 
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 $300,000 sa taunang badyet. Ang gastos ay kinabibilangan ng mga sahod 
para sa mga Konsehal (Councillor), mga kawani at iba pang mga gastusin. 

 
Ang anumang mga implikasyong pampinansyal ay ihahayag sa report at 
magdidetalye ng mga resulta ng konsultasyong pampubliko sa simula ng 
2013. 

 
10. Paano ihahain ang mga komento ng publiko sa Konseho? 

Pagkatapos makumpleto ang panahon ng konsultasyong pampubliko 
(Nobyembre 1 – Disyembre 7, 2012), ang mga kawani ay lilikumin ang lahat 
ng mga komento at mga inirekomendang senaryo upang ihain sa Konseho ng 
Lungsod (City Council) sa simula ng 2013. 

 
11. Kailan ihahayag sa Konseho ang pinakahuling report tungkol sa 

Pagrerepaso sa Hangganan ng Ward (Ward Boundary Review)? 
Ang mga kawani ay magrereport sa Konseho ng Lungsod (City Council) sa 
simula ng 2013. Ang report ay kabibilangan ng lahat ng nalikom na mga 
komentong natanggap mula sa publiko at ang pinakahuling mga 
rekomendasyon. 
 
Sa oras na magsagawa ng huling desisyon ang Konseho ng Lungsod (City 
Council), ang batas na ito ay ipapasa, na kung maaari (kung mayroon mang 
mga pagbabagong isinagawa sa mga hangganan ng ward at/o komposisyon 
ng konseho) sa simula ng 2013. 

 
12. Ano ang mangyayari kung hindi aprubahan ng Konseho (Council) ang mga 

pagbabago sa kasalukuyang istruktura o pagkakahanay ng hangganan ng 
ward? 

Ang kasalukuyang mga hangganan at istruktura ng Konseho ay mananatili 
para sa 2014 Halalang Pambayan (Municipal Election). 

 
13. Ano ang mangyayari kung aprubahan ng Konseho (Council) ang mga 

pagbabago sa hangganan ng ward o pagbabago sa sukat ng Konseho? 
Sa oras na ipasa ng Konseho ang (mga) batas ng pagbabago para sa ward at 
upang maisakatuparan, ito ay dapat ipagbigay-alam sa publiko sa loob ng 15 
araw. 
 
Mayroong 45 na araw para sa pag-apila mula sa petsa ng pagpasa ng batas 
na ito. Ang sinumang tao o ahensya ay maaaring umapila tungkol sa mga 
pagbabago sa hangganan ng ward. Kung walang natanggap na apila, ito ay 
didinggin at pagpapasiyahan sa Lupong Pambayan ng Ontario (Ontario 
Municipal Board) bago isagawa ang pinakahuling desisyon. 
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14. Ano ang huling araw para sa pagkumpleto ng mga pagbabago sa mga 

hangganan ng ward/komposisyon ng konseho upang maisakatuparan ang 
mga ito para sa 2014 Halalang Pambayan (Municipal Election)? 

Ang lahat ng mga desisyon, kabilang ang mga desisyon sa mga apila sa 
Lupong Pambayan ng Ontario (Ontario Municipal Board), ang tungkol sa 
pagkakahanay ng hangganan ng isang ward/pagbabago sa sukat ng Konseho 
(Council) ay kinakailangang tapusin (final) bago sumapit ang Disyembre 31, 
2013. 

 
15. (Kung nais kong magmungkahi ng isang senaryo o magbigay ng mga 

komento, paano ko maisasagawa ito? 
Ang mga residente ay iniimbitahan na magsumite ng mga komento at mga 
suhestiyon sa panulat, o magtanong ng mga katanungan. Ang kabuuran ng 
lahat ng mga komento, atbp. ay ihahayag sa Konseho (Council) sa 
pamamagitan ng report ng mga kawani sa simula ng 2013. 

 
Ang mga komento at/o mga suhestiyon na nakasulat ay maaaring isumite sa 
isa sa sumusunod na nakalaang mga pamamamaraan hanggang sa Biyernes, 
Disyembre 7, 2012. 

 
Tumawag/Mag-paks: 
 
Wendy Cooke, Tagapamahala ng mga Halalan at Natatanging mga 
Proyekto (Coordinator of Elections and Special Projects) 
 Telepono:  905.874.3481 
 TTY:  905.874.2130 
 Paks:  905.874.2119 
 
 
Magtungo ng Personal 
 

 Brampton City Hall – City Clerk’s Office, 1st Floor – 8:30 n.u. – 4:30 
n.h., Lunes hanggang Biyernes 

 Public Consultation Sessions – 7 - 9 n.g. 
o City Hall Atrium - Miyerkules, Nobyembre 14  
o South Fletcher’s Recreation Centre -Huwebes, Nobyembre 

15  
o Cassie Campbell Recreation Centre - Miyerkules, 

Nobyembre 21  
o Brampton Soccer Centre - Huwebes, Nobyembre 22  
o Earnscliffe Recreation Centre -Martes, Nobyembre 27  
o Century Gardens Recreation Centre -Huwebes, Nobyembre 

29  
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Ang mga sesyon na ito ay isasagawa sa isang “open house” na kaayusan, 
na walang pormal na pagtatanghal. Ito ay magbibigay ng pagkakataon sa 
mga residente na makita ang mga senaryo ng hangganan ng ward sa 
kani-kanilang malayang oras, at magtanong ng mga katanungan sa mga 
kawani. 

 
Email:  
 

 wbr@brampton.ca 
 

Twitter: 
 

 @bramptonwards 
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