
COUNTY OF SAN DIEGO

Badyet na Inirerekomenda ng CAO para sa Taon ng Pananalapi 2022-23

bilyon
kabuuang 
bilang ng mga 
empleyado

kabuuang 
bilang ng 
mga tauhan

Paano nakakarating sa aming badyet ang pera ninyo? 

Mga buwis na ibinabayad 
mo sa estado, pederal o iba 

pang pamahalaan

Mga buwis sa 
ari-arianMga bayad para 

sa mga serbisyo

Iba pang 
pinagkukunan

Mga Pangunahing Pamumuhunan

May 18 lungsod at 
isang malaking 
unincorporated na 
bahagi ang County.

 18 Incorporated 
na Lungsod 

Unincorporated 
na Lugar

Sa unincorporated na lugar, 
ginagawa ng pamahalaan 
ng County kung ano ang 
karaniwang ginagawa ng 
pamahalaan ng lungsod 
tulad ng pagbibigay ng 
pampublikong kaligtasan at 
pagpapanatili ng mga parke, 
aklatan at kalsada.

Kumikilos din ang 
pamahalaan ng County 
para sa buong rehiyon, 
tulad ng patiyak na may 
access ang mga tao 
sa pagkain, pabahay 
at pangangalagang 
pangkalusugan.

Mga resource na nakatuon sa equity at access, 
tulad ng karagdagang suporta para sa mga 
komunidad na lubhang naaapektuhan ng mga 
banta sa kalusugan ng publiko

Pagpigil sa pagbabago ng 
klima at pagprotekta sa 
mga likas na yaman

Mga serbisyo para 
sa mga walang 

tirahan at 
abot-kayang 

pabahay

Mga pamumuhunan 
para pagandahin ang mga 
kapitbahayan at panatilihing 
ligtas ang mga ito

Tulong sa kalusugan 
ng pag-iisip at 

paggamit ng 
substance 

Higit pang 
Impormasyon:
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12%

16%

Mayo 5
Ilalabas sa Publiko 

ang Badyet na 
Inirerekomenda 

ng CAO

Mayo 19-20 

Mga Presentasyon 
sa Badyet na 

Inirerekomenda 
ng CAO

Mga Virtual na 
Pagpupulong 
sa Badyet ng 
Komunidad

05/23: 
05/31: 
06/02: 
06/06: 
06/08: 

Distrito 3
Distrito 4
Distrito 1
Distrito 5
Distrito 2

Hunyo 13

Hunyo 16

Mga 
Pampublikong 

Pagdinig sa 
Badyet na 

Inirerekomenda 
ng CAO

nang 9:00 AM

nang 5:30 PM
Hunyo 24

Ilalabas sa Publiko 
ang Nirebisang 

Badyet na 
Inirerekomenda 

ng CAO

Hunyo 28
Mga Pagtalakay 

at Pag-apruba sa 
Badyet

(619) 595-4633

@SanDiegoCounty

@sandiegocounty

@countysandiego

sandiegocounty.gov

countynewscenter.com

www.livestream.com/
sandiegocountynewscenter

$7.15
+1,057

= 19,839

50%

22%

PAGBUO SA KINABUKASAN

Mga paraan para magkomento: 
www.sandiegocounty.gov/cob/bosa/
• Sa pamamagitan ng telepono o nang personal 

sa isang pagdinig sa badyet 
• Online hanggang Hunyo 22
• Humiling ng interpretation sa (619) 531-5434 o 

PublicComment@sdcounty.ca.gov

Makinig sa telepono: (619) 531-4716

Manood:

Tandaan ang Mga Petsa - Makibahagi!


