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COUNTY NG SAN DIEGO 
Independent Redistricting Commission 

 
AGENDA NG PAGPUPULONG 

MGA KOMISYONER  
David Bame, T agapangulo 

Amy Caterina, Co-Bise na 
Tagapangulo 

Rosette Garcia, Co-Bise na 
Tagapangulo 

 Colleen Brown 
Chris Chen 
Sonia Diaz 

Elidia Dostal 
Barbara Hansen 
Kenneth Inman 

Kristina Kruglyak 
Arvid Larson 

Fernandez Ponds 
John Russ 

Ramesses Surban 
 

ESPESYAL NA PAGPUPULONG 
Huwebes, Marso 18, 2021, mula 1:00 P.M. hanggang 3:00 P.M. 

 
Upang makasali sa pagpupulong, i-klik 

ang link na ito: 
https://zoom.us/j/97634347358 Passcode: 

663938 
 

Upang makasali sa pagpupulong sa 
pamamagitan ng telepono, I-dial: (669) 

900-6833 o (408) 638-0968 
O hanapin ang iyong lokal na numero: 

https://zoom.us/u/aj359BAHe 
Webinar ID: 976 3434 7358 

 
Pakitandaan na ang link, passcode at Webinar ID ay magkakaiba sa bawat pagpupulong 

 
Upang humiling na makapagsalita sa paksa sa agenfa ngayon, pakikumplato nang online ang  form ng 

kahilingan na upang makapagsalita  sa  www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCrequest-to-speak.html. 
Ang pagkumpleto sa form bago magumpisa sa pagpupulong ay nakakatulong para sa layuning pagplaplano.  

Ang kahilingan upang makapagsalita na naisumite sa panahon ng pagpupulong ay tatanggapin. 
 

I. Tawag para sa Kaayusan 
 

II. Roll Call 
 

III. Isasagawa ng Komisyon 
 

1. PRESENTASYON NG “ARAW NG INDUSTRIYA ", SESYON NG 
KATANUNGAN-AT-KASAGUTAN, AT PAGTALAKAY NG BANGHAY NG 
KAHILINGAN PARA SA MGA IMINUNGKAHI  SA PAGSISISKAP NG 
PAMPUBLIKONG TULONG AT SERBISYONG  
 

IV. Pagtatapos 
 

Ang mga sumusuportang dokumentasyon at mga nakalakip para sa mga bagay na nakalista sa 
agenda na ito ay maaaring makita online sa  www.sdcounty.ca.gov/redistricting o sa Office of the 
Clerk of the Board of Supervisors sa County Administration Center, 1600 Pacific Highway, Room 402, San 
Diego, CA 92101. 

 
 

TULONG PARA SA MGA TAO NA MAY KAPANSANAN: 
Ang mga agenda at mga rekord ay magagamit sa alternatibong mga pormat kung hiniling ito. Makipag-ugnay sa 
opisina ng Clerk of the Board of Supervisors sa (619) 531 5434 sa mga katanungan o upang humiling ng 
kapansanan kaugnay sa akomodayson. Ang mga indibidwal na nangangailangan ng mga sign language na 
tagasalin ay dapat makipag-ugnay sa Countywide ADA Title II na Koordinator sa (619) 531 4908.  Kung 
maaari, ang kahilingan para sa akomodasyon o tulong ay kailangan na naisumite ng hindi lalampas sa 72  

https://zoom.us/j/97634347358
https://zoom.us/u/aj359BAHe
http://www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCrequest-to-speak.html
http://www.sdcounty.ca.gov/


2  

COUNTY NG SAN DIEGO 
INDEPENDENT REDISTRICTING COMMISSION  
AGENDA NG PAGPUPULONG 
 
 
na oras nang mas maaga sa pagpupulong upang ang kaayusan ay maaaring maisagawa. Ang isang 
lugar sa harapan ng silid ay itinalaga para sa mga indibidwal na nangagailangan ng paggamit ng 
wheelchair o ibang naaacess na kagamitan 

 
 

PAGSASALIN NG MGA AGENDA AT PAGPUPULONG: 
Ang mga agenda sa pagupulong ay makikita sa mga sumusunod na wika: Ingles, Arabiko, Intsik, Koreano, Lao, 
Espanyol, Tagalog, at Bietnamese online sa www.sdcounty.ca.gov/redistricting. Upang humiling ng pagsasalin sa 
mga agenda sa pagpupulong sa karagdagang mga wika, ang mga indibidwal ay dapat tumawag sa  (619) 409-3003 
o  email sa  redistricting@sdcounty.ca.gov. Ang mga naisalin na mga materyales sa karadagang wika ay 
mabibigyan kapag hiniling lamang, kung maaari. Upang humiling ng live na pagsasalin ng wika sa pagpupulong, 
ang mga inbidwal ay dapat tumawag sa  (619) 409-3003 o ipadala sa email sa redistricting@sdcounty.ca.gov  ng 
hindi bababa sa 24 na oras bago ang pagpupulong. 
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