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QUẬN SAN DIEGO 
Ủy Ban Tái Phân Chia Độc Lập 

 
CHƯƠNG TRÌNH HỌP 

CÁC ỦY VIÊN 
David Bame , Chủ Tịch 

Amy Caterina, Đồng Phó Chủ Tịch 
Rosette Garcia, Đồng Phó Chủ Tịch 

Colleen Brown 
Chris Chen 
Sonia Diaz 

Elidia Dostal 
Barbara Hansen 
Kenneth Inman 

Kristina Kruglyak 
Arvid Larson 

Fernandez Ponds 
John Russ 

Ramesses Surban 
 

CUỘC HỌP ĐẶC BIỆT 
Thứ Tư, ngày 12 tháng 1 năm 2022, 5:30 chiều 

 
Để tham gia cuộc họp trực tuyến:  

https://us06web.zoom.us/j/83389689517  
Mật khẩu cuộc họp: 133443 

 
Để tham gia cuộc họp qua điện thoại: 

Quay số: (669) 900-6833 hoặc (408) 638-0968 
Hoặc tìm số điện thoại địa phương của quý vị: https://zoom.us/u/aj359BAHe  

ID hội thảo trực tuyến: 833 8968 9517# 
ID người tham gia: không áp dụng, quay số #  

Mật khẩu cuộc họp: 133443# 
 
Xin lưu ý rằng liên kết, mật khẩu và ID hội thảo trực tuyến là duy nhất cho mỗi cuộc họp. 

 
Để yêu cầu phát biểu trong mục chương trình làm việc của ngày hôm nay,  

vui lòng hoàn thành biểu mẫu yêu cầu phát biểu trực tuyến tại 
www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCrequest-to-speak.html. 

Hoàn thành biểu mẫu trước khi bắt đầu cuộc họp rất hữu ích cho mục đích lập kế hoạch. 
Các yêu cầu phát biểu được gửi trong cuộc họp sẽ được tôn trọng. 

 
 
1. Thông báo sắp bắt đầu cuộc họp 

 
2. Điểm danh 

 
3. Thảo luận và có thể phê duyệt giải pháp cho phép tiếp tục thực hiện 

các cuộc họp cộng đồng qua điện thoại 
 
4. Thảo luận và có thể phê duyệt các thay đổi kỹ thuật đối với quy hoạch tái 

phân chia khu vực năm 2021 và báo cáo cuối cùng điều chỉnh ranh giới của 
các khu giám sát cho Hội Đồng Giám Sát Quận San Diego 
4.1. Có thể ủy quyền cho các nhân viên để thông báo phê duyệt các 

thay đổi kỹ thuật cho Cơ Quan Đăng Ký Cử Tri Quận San Diego 
 
5. Thảo luận về báo cáo bài học kinh nghiệm của IRC 

5.1. Tuyên bố của Ủy Viên 
5.2. Thảo luận về các bài học kinh nghiệm 
5.3. Có thể phê duyệt các bước tiếp theo bao gồm việc thành lập Ban Ứng Phó 

 
 

https://us06web.zoom.us/j/83389689517
https://zoom.us/u/aj359BAHe
http://www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCrequest-to-speak.html
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QUẬN SAN DIEGO 
ỦY BAN TÁI PHÂN CHIA ĐỘC LẬP  
CHƯƠNG TRÌNH HỌP 

 
 
6. Cập nhật về các dịch vụ cố vấn chung 

 
7. Ngưng họp 
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