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QUẬN SAN DIEGO 
Ủy ban Tái Phân khu Độc lập 

(Independent Redistricting 
Commission) 

 
CHƯƠNG TRÌNH HỌP 

CÁC ỦY VIÊN 
David Bame, Chair 

Sonia Diaz, Vice Chair 
Colleen Brown 
Amy Caterina 

Chris Chen 
Elidia Dostal 

Rosette Garcia 
Barbara Hansen 
Kenneth Inman 

Kristina Kruglyak 
Arvid Larson 

Fernandez Ponds 
John Russ 

Ramesses Surban 

 

Thứ Năm, ngày 25 tháng 2, 2021 5:30 chiều 
 

Để tham gia cuộc họp, hãy nhấp vào đường link này: 
https://zoom.us/j/99729658305 

Mã số dự phiên họp: 1600   

Để tham gia cuộc họp qua điện thoại, 
Gọi: (669) 900 -6833 hoặc (408) 638-0968 

Hoặc tìm số địa phương của quý vị: https://zoom.us/u/aj359BAHe  
Webinar ID: 997 2965 8305 

Xin lưu ý rằng đường link, mật mã và ID dự qua mạng là duy nhất cho mỗi cuộc họp 
 

Để đăng ký phát biểu, vui lòng điền vào 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 giúp ích cho việc lên chương trình. 
Đăng ký phát biểu được nộp khi cuộc họp đang diễn ra luôn được xem xét tôn trọng. 

 
I. Gọi để Đăng ký 

 
II. Điểm danh 

 
III. Thảo luận với Công chúng Ngoài Chương trình họp 

Các thành viên của công chúng có thể bàn với Ủy ban Tái Phân khu Độc lập (Independent 
Redistricting Commission) về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban, nhưng không 
thuộc nội dung chương trình họp này. Mỗi người được nói giới hạn trong hai phút. 

 
IV. Công việc/Vai trò của Ủy Ban 

 

1. Thông qua Biên bản Cuộc họp Thường kỳ ngày 11 tháng 2 năm 2021 

2. Tiếp cận Cộng đồng Lợi Ích Yêu cầu pháp lý, Thực tiễn tốt nhất và Nghiên 
cứu điển hình: Hướng dẫn bởi Jaqui Guzman, Phó Giám đốc Thành phố 
của Thành phố Sunnyvale, Ginger Grimes, Luật sư, Goldstein Borgen 
Dardarian & Ho, và Marguerite Leoni, Cố vấn cho Ủy ban Tái phân chia 
Khu vực Độc lập Quận San Diego 

3. Báo cáo của Ủy ban Đặc biệt 
A. Dịch vụ nhân khẩu học - Yêu cầu đề xuất (RFP) 
B. Dịch vụ Tiếp cận Cộng đồng và Tham gia (RFP) 
C. Hướng dẫn Huấn luyện Ủy Viên  
D. Tái phân chia Khu vực tiếp cận và Giao tiếp 

https://zoom.us/j/99729658305
https://zoom.us/u/aj359BAHe
http://www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCrequest-to-speak.html


2  

QUẬN SAN DIEGO 
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ỦY BAN TÁI PHÂN KHU ĐỘC LẬP  

 
 

4. Báo cáo của nhân viên về các quy trình được sử dụng để lựa chọn và luân 
chuyển Chủ tịch và Phó Chủ tịch từ các cơ quan tài phán khác và Thảo 
luận và Quyết định của IRC về khả năng kéo dài nhiệm kỳ Chủ tịch và 
Phó Chủ tịch Kết thúc vào ngày 28 tháng 2 năm 2021, Có thể Lựa chọn 
Chủ tịch và Phó Chủ tịch tạm thời hoặc thường trực mới, và/hoặc Khả 
năng Thực hiện Luân chuyển Chủ tịch và Phó Chủ tịch 

 
5. Cập nhật trạng thái Ngân sách Tái Phân khu 

V. Điều chỉnh  

Các mục trong chương trình làm việc sắp tới 
Các chủ đề/mục sau đây đã được các Ủy viên gợi ý cho các mục trong chương trình họp sắp tới. 
Tiêu đề, từ ngữ và chi tiết được lên kế hoạch cho các mục này có thể thay đổi. 

A. Ý tưởng xác hoạt động xây dựng nhóm làm việc 
B. Xem xét an toàn và an ninh công cộng cho các cuộc họp của Ủy ban được tổ chức ở 

không gian công cộng, sau khi các cuộc họp trực tiếp trở lại 
C. Ủy ban ngân sách 
D. Chính sách lưu giữ email 
E. Cập nhật trạng thái hàng tháng về tiến trình và phát hành dữ liệu Điều tra dân số 

 
Tài liệu đính kèm hỗ trợ cho các mục được liệt kê trong chương trình họp này có thể được xem trực tuyến 
tại www.sdcounty.ca.gov/redistricting hoặc tại Văn phòng Thư ký của Ban Giám sát tại Trung tâm Hành chính 
Quận, County Administration Center, 1600 Pacific Highway, Room 402, San Diego, CA 92101. 

 
HỖ TRỢ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT: 
HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ KHUYẾT TẬT: Chương trình họp và hồ sơ có sẵn ở các định dạng thay thế theo yêu cầu. Hãy 
liên hệ với Thư ký của văn phòng Ban Giám sát theo số 619 531 5434 nếu có thắc mắc hoặc để yêu cầu các tiện nghi 
hợp lý cho người khuyết tật. Những cá nhân yêu cầu thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu nên liên hệ với Điều phối viên 
Countywide ADA Title II theo số (619) 531 4908. Trong phạm vi hợp lý có thể, các yêu cầu về tiện nghi hoặc hỗ trợ 
phải được gửi trước cuộc họp ít nhất 72 giờ để việc sắp xếp có thể được thực hiện. Một khu vực ở phía trước phòng 
được chỉ định cho những người yêu cầu sử dụng xe lăn hoặc các thiết bị có thể hỗ trợ tiếp cận khác. 

http://www.sdcounty.ca.gov/

