
 مقاطعة سان دي�غو
 اللجنة المستقلة إلعادة تقس�م الدوائر 

 
 جدول أعمال االجتماع 

 المفوضون
 ، الرئ�س )David Bame(د�ف�د بام 

 ، نائب رئ�س مشارك )Amy Caterina(إ��ي كات��نا 
 ، نائب رئ�س مشارك )Rosette Garcia(روز�ت غارس�ا 

ن براون   )Colleen Brown(كولني
ن  ك��س  ) Chris Chen(�شني

 ) Sonia Diaz(سون�ا د�از 
 )Elidia Dostal(إل�د�ا دوستال 

 ) Barbara Hansen(بار�را ها�سن 
 )Kenneth Inman(كين�ث إينمان 
 )Kristina Kruglyak(ك��ستينا كروغل�اك 
 ) Arvid Larson(أرف�د الرسون 

 ) Fernandez Ponds(فرنانديز بوندس 
 ) John Russ(جون روس 

�ان   ) Ramesses Surban(رمس�س س�ي
 

 اجتماع خاص 
 ، ن  مساءً  5:30، الساعة 2022مارس  28االثنني

 
نت:   لالنضمام إ� االجتماع ع�ب اإلن�ت

gov.zoom.us/j/89591058960-ca-https://sdcounty   
 92101رمز مرور االجتماع: 

 
 لالنضمام إ� االجتماع ع�ب الهاتف: 

 4499-475 (888)أو  6833-900 (669)اطلب: 
ون�ة:   9105 895معّرف الندوة اإلل��ت

8960# 
معّرف المشارك: ال ينطبق، اطلب # رمز مرور  

 #92101االجتماع: 
 

نت ع� الرابط   ي جدول األعمال، ير�ب إ�مال نموذج طلب التحدث ع�ب اإلن�ت
لطلب التحدث حول بند �ف

speak.html-to-www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCrequest 
 من المف�د إ�مال النموذج قبل بدء االجتماع لغا�ات التخط�ط. 

 ستتم االستجابة لطلبات التحدث المقدمة أثناء االجتماع. 
 

 إعالن افتتاح االجتماع  .1
 

 تفقد الحضور  .2
 

 2022مارس  10االجتماع الخاص لیوم اعتماد محضر   .3
 

 المناقشة والموافقة المحتملة على القرار الذي یخول بمواصلة عقد االجتماعات العامة عبر الھاتف  .4
 

 المناقشة ومصادقة محتملة لتمدید عقد الخدمات الدیموغرافیة  .5
 

 البرید اإللكتروني  المناقشة والموافقة المحتملة على النفقات المتعلقة بأجھزة الكمبیوتر واتصاالت .6
 

 استراحة إلغالق الجلسة .7
 

ي 
 الدعاوى القضائ�ة القائمة  —أ. اجتماع مع المستشار القانوين

 ) 54956.9) من القسم الفر�ي (د) من القسم  1(الفقرة (
ي سان    Chaldean Coalitionتحالف 

ي سان دي�غو؛ المحكمة الُعل�ا �ف
ضد اللجنة المستقلة إلعادة تقس�م الدوائر �ف

 CU-WM-CTL-00008447-2022-37رقم   دي�غو، القض�ة

 
 

https://sdcounty-ca-gov.zoom.us/j/89591058960
http://www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCrequest-to-speak.html
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COUNTY OF SAN DIEGO 
 جدول أعمال اجتماع اللجنة المستقلة إلعادة تقس�م الدوائر

 
 

 مفتوحة االستئناف في جلسة  .8
ي جلسة مغلقة. 

 اإلعالن عن أي إجراء واجب اإلبالغ عنه �ف
 

 & Colantuono, Highsmithالمناقشة والموافقة المحتملة على تعدیل عقد الخدمات القانونیة مع شركة  .9
Whatley  "لزیادة حد مبلغ "عدم التجاوز 

 
المناقشة والتشكیل المحتمل للجنة مختصة للتواصل مع مستشار التقاضي لفترة تقاضي تحالف   .10

Chaldean Coalition    ،ضد اللجنة المستقلة إلعادة تقسیم الدوائر (المحكمة العُلیا في سان دییغو
 )CU-WM-CTL-00008447-2022-37رقم  القضیة

 
 إنھاء االجتماع  .11

 
 

الوثائق وا  االطالع ع�  ي  �مكن 
وىف اإلل��ت الموقع  نت ع�  اإلن�ت األعمال هذا ع�ب  ي جدول 

المدرجة �ف البنود  الداعمة بخصوص  لمرفقات 
www.sdcounty.ca.gov/redistricting  ي

ف بمركز إدارة المقاطعة �ف فني ي مكتب كاتب مجلس الم�ش
 :أو �ف

1600 Pacific Highway, Room 402, San Diego, CA 92101. 
 

 المساعدة لألشخاص من ذوي اإلعاقات: 
ف ع� الرقم  فني ي تنس�قات بد�لة عند الطلب. اتصل بمكتب كاتب مجلس الم�ش

  5434-531 (619)جداول األعمال والسجالت متوفرة �ف
ف للغة اإلشارة، االتصال بمنسق   جمني ي ع� األشخاص الذين �حتاجون إ� م�ت

ي متعلق باإلعاقة. ينب�ف لط�ح األسئلة أو لطلب ترت�ب ت�س�ي
ي من قانون

ف من ذوي اإلعاقات (  الباب الثاىف ي تقد�م طلبات  619(   531-4908) ع� مستوى المقاطعة ع� الرقم  ADAاألم��كيني
). ينب�ف

ي أو المساعدة قبل   ت�ب الت�س�ي تيبات. تم    72ال�ت ساعة ع� األقل من االجتماع، إ� أق� حد ممكن �شكل معقول، حىت �مكن إجراء ال�ت
ي الجزء األما�ي من الغرف

ە من األجهزة المساعدة. تخص�ص مساحة �ف  ة لألشخاص الذين �حتاجون إ� استخدام كر�ي متحرك أو غ�ي
 

 ترجمة جداول األعمال واالجتماعات: 
ي ع� األفراد االتصال ع� الرقم  

ي    3003‐409 (619)لطلب جداول أعمال االجتماعات بلغات أخرى، ينب�ف
وىف أو إرسال رسالة ب��د إل��ت

ي أ�ع وقت ممكن  .  redistricting@sdcounty.ca.govإ�  
جمة إ� اللغات اإلضاف�ة عند الطلب فقط و�ف سيتم توف�ي المواد الم�ت

ي ع� األفراد االتصال ع� الرقم
ة لالجتماعات، ينب�ف الة ب��د  أو إرسال رس 3003-409 (619) قدر المستطاع. لطلب ترجمة فور�ة مبا�ش

ي إ� 
وىف  ساعة ع� األقل.  24قبل االجتماع بمدة  redistricting@sdcounty.ca.govإل��ت
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	المساعدة للأشخاص من ذوي الإعاقات:
	ترجمة جداول الأعمال والاجتماعات:

