
 
 

 معلومات الجلسات العامة بمقاطعة سان دییغو
 

 إتاحة تقریر الجلسة 

، ویجب إتاحتھا للمعاینة في الحجرات خالل الجلسة. تتوفر تقاریر PDSتتوفر تقاریر الجلسات في مكاتب   .1
 اإللكتروني من على العنوان التالي:   PDSالجلسات أیًضا على موقع 

 : تقاریر لجنة التخطیط
http://www.sdcounty.ca.gov/pds/PC/sop/PCHearing_stream.html 

 تقاریر مسؤول تقسیم المناطق:  
http://www.sdcounty.ca.gov/pds/zanext.html  

یجوز لألطراف المھتمة مشاھدة اجتماعات لجنة التخطیط السابقة والمباشرة و/أو االستماع إلیھا من خالل   .2
 زیارة الموقع اإللكتروني المدرج أعاله لتقاریر لجنة التخطیط.  

 إرشادات للمتحدث 

إذا رغبت في التحدث في الجلسة، قم بتعبئة استمارة المتحدث استنادًا إلى موقفك من توصیة المشروع.   .1
أقصاه   موعد  في  تسلیمھا  ویجب  الجلسات  حجرات  في  المتحدثین  استمارات  بدء   10تتوفر  قبل  دقائق 

 الجلسة.  

 محاید  –أبیض    معترض –وردي    موافق  –أخضر  

 تماع، استخدام ما یلي كدلیل لإلدالء ببیانك: عند التحدث إلى ھیئة االس .2

 اذكر بوضوح اسمك وعنوانك والمؤسسة التي تمثلھا، إن ُوجد.  .أ

 قم باإلدالء بالوقائع واألسباب وثیقة الصلة بالموضوع لدعم موقفك استنادًا إلى الموضوع ذات الصلة.  .ب

با الصلة  ذات  األمور  سوى  تناقش  ال  بإیجاز.  تحدث  الوقت،  لضیق  مناقشة  نظًرا  واربط  العامة  لجلسة 
 الحقائق مباشرةً بالقرار الذي ترغب في أن تتوصل إلیھ اللجنة أو مسؤول تقسیم المناطق. 

 یجب أن تنطبق الحدود الزمنیة التالیة عند مخاطبة ھیئة االستماع:   .3

الجلسة،    ) دقائق على النحو المحدد في بدایة3) أو ثالث (2یجب أن تقتصر مدة الشھادة على دقیقتین ( .أ
 ما لم تتنازل ھیئة االستماع عن ذلك صراحةً. 

تعیین  .ب في  النظر  فینبغي  المجتمع،  أنحاء  جمیع  في  كبیر  باھتمام  تحظى  العامة  الجلسة  كانت  وإذا 
طلبات   بشأن  الرئیس  مع  التفاوض  یجب  موحد.  عرض  تقدیم  أجل  من  المجموعة  باسم  متحدث 

 بشھادتك.  الحصول على وقت إضافي قبل أن تبدأ اإلدالء  

الجمھور  .ج أو  الطلب  السماح باإلدالء بشھادة أخرى من مقدم  یتم  العامة، لن  الجلسة  بمجرد إغالق 
 باستثناء اإلجابة عن األسئلة المحددة التي تطرحھا ھیئة االستماع.  

 

 

 

 

 إجراءات الجلسات العامة 

استثناءات عرضیة، إلى ترتیب  تشیر أرقام البنود المطبوعة على جدول األعمال بصفة عامة، مع وجود   .1
 االستماع إلى تلك البنود.

ما لم یصدر رئیس لجنة التخطیط أو مسؤول تقسیم المناطق توجیًھا بغیر ذلك، یجب أن یكون العرض   .2
 التقدیمي للمشروع على النحو التالي: 

 یقدم الموظفون المشروع وموقعھ وتوصیات الموظفین. .أ

 و ممثلھ المفوض لإلدالء بشھادتھ ثانیًا. یجب أن تُتاح الفرصة لمقدم الطلب أ .ب

المجتمعي/ الفریق الراعي و/أو رئیس مجلس التصمیم أو   .ج یجب أن تُتاح الفرصة لفریق التخطیط 
 ممثلھ المفوض لإلدالء بشھاداتھم ثالثًا. 

الموظفین لإلدالء بشھاداتھم   .د الجمھور ممن یدعمون توصیة  الفرصة ألشخاص من  تُتاح  أن  یجب 
 رابعًا.

أن تُتاح الفرصة ألشخاص من الجمھور ممن یعارضون توصیة الموظفین لإلدالء بشھاداتھم    یجب .ه
 خامًسا.

 یجب أن تُتاح الفرصة لمقدم الطلب أو ممثلھ المفوض لتقدیم اعتراض موجز.  .و

 ستقوم اللجنة/ مسؤول تقسیم المناطق بعد ذلك بمناقشة القضیة والبت فیھا.  .ز

 الطعون 

الطعون   .1 تقدیم الطعن في  تتوفر نماذج   ,Zoning Counterومعلومات حول رسوم الطعن ومتطلبات 
Planning & Development Services, 5510 Overland Avenue, Suite 110, San 

Diego, CA 92123  :أو على الموقع اإللكتروني  888(   267-8770) أو  858(  565-5981. الھاتف (
  .http://www.sdcounty.ca.gov/pds/zoning/appeals.htmlعبر الرابط  PDSلـ 

لـ   .2 اإللكتروني  الموقع  على  التصاریح  من  مختلفة  بأنواع  المتعلقة  االستئناف  إجراءات   :PDSترد 
http://www.sdcounty.ca.gov/pds/zoning/ZoningNumeric.html  نماذج راجع   .PDS  

163 -157  . 

 ال یمكن الطعن في جمیع القرارات.   .3

 ال یمكن الطعن في توصیات لجنة التخطیط التي سیقررھا مجلس المشرفین.   .4

من التاریخ الذي صدر فیھ القرار المطعون فیھ.  (عشرة) أیام تقویمیة  10یجب تقدیم الطعون في غضون   .5
إذا كان الیوم العاشر في عطلة نھایة األسبوع أو في إحدى عطالت المقاطعة، فیمكن تقدیم الطعن في یوم 

ي لاتالعمل ال

http://www.sdcounty.ca.gov/dplu/PC/sop/PCHearing_stream.html
http://www.sdcounty.ca.gov/dplu/zanext.html
http://www.sdcounty.ca.gov/dplu/zoning/appeals.html.
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