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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 Hai, ngày 28 tháng 3 năm 2022, 5:30 chiều 

 
Để tham gia cuộc họp trực tuyến: 

https://sdcounty-ca-gov.zoom.us/j/89591058960  
Mật khẩu cuộc họp: 92101 

 
Để tham gia cuộc họp qua điện thoại: 

Quay số: (669) 900-6833 hoặc (888) 475-4499 
ID hội thảo trực tuyến: 895 9105 8960# 

ID người tham gia: không áp dụng, quay số #  
Mật khẩu cuộc họp: 92101# 

 
Để yêu cầu phát biểu về mục chương trình cuộc họp,  

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. Phê duyệt biên bản cuộc họp đặc biệt ngày 10 tháng 3 năm 2022 

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

cuộc họp cộng đồng qua điện thoại 
 
5. Thảo luận và có thể phê duyệt gia hạn Hợp Đồng Dịch Vụ Nhân Khẩu Học 

 
6. Thảo luận và có thể phê duyệt chi tiêu liên quan đến máy tính và truyền đạt qua 

email 
 
7. Giờ giải lao cho Phiên Kín 

 
A. Hội nghị với cố vấn pháp lý - Tranh tụng hiện tại 

(Đoạn (1) của tiểu mục (d) Phần 54956.9) 
Liên Minh Chaldean với Ủy Ban Tái Phân Chia Độc Lập Quận San Diego; Tòa 
Thượng Thẩm San Diego, Vụ số 37-2022-00008447-CU-WM-CTL 

https://sdcounty-ca-gov.zoom.us/j/89591058960
http://www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCrequest-to-speak.html
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CHƯƠNG TRÌNH HỌP 

 
 
8. Triệu tập lại trong Phiên Mở 

Thông báo về các hành động có thể báo cáo được thực hiện trong Phiên Kín 
 
9. Thảo luận và có thể phê duyệt bản sửa đổi Hợp Đồng Dịch Vụ Pháp Lý với 

Colantuono, Highsmith & Whatley để tăng số tiền “Không Vượt Quá” 
 
10. Thảo luận và có thể hình thành Ủy Ban Ứng Phó để liên lạc với Luật Sư Tranh 

Tụng trong thời gian vụ việc giữa Liên Minh Chaldean với Ủy Ban Tái Phân Chia 
Độc Lập Quận San Diego (Tòa Thượng Thẩm San Diego, Vụ số 37-2022-00008447- 
CU-WM-CTL) 

 
11. Ngưng họp 

 
 

Giấy tờ gốc và các bản đính kèm cho các mục được nêu trong chương trình họp này có thể xem trực tuyến tại 
www.sdcounty.ca.gov/redistricting hoặc Văn Phòng Thư Ký của Hội Đồng Giám Sát tại County Administration 
Center, 1600 Pacific Highway, Room 402, San Diego, CA 92101. 

 
HỖ TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT: 
Chương trình và hồ sơ có ở các định dạng thay thế theo yêu cầu. Liên hệ với Văn Phòng Thư Ký của Hội Đồng Giám 
Sát theo số (619) 531-5434 nếu có thắc mắc hoặc để yêu cầu sự sắp xếp cho người khuyết tật. Những cá nhân yêu 
cầu phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu cần liên hệ với Điều Phối Viên ADA Title II Toàn Quận theo số (619) 531-4908. 
Trong phạm vi hợp lý có thể, các yêu cầu về sắp xếp hoặc hỗ trợ phải được gửi trước cuộc họp ít nhất 72 giờ để có 
thể thu xếp. Một khu vực ở phía trước phòng được chỉ định cho những người cần sử dụng xe lăn hoặc các thiết bị 
có thể tiếp cận khác. 

 
BẢN DỊCH CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ CUỘC HỌP: 
Để yêu cầu dịch chương trình họp sang các ngôn ngữ khác, các cá nhân cần gọi (619) 409-3003 hoặc gửi email đến 
redistricting@sdcounty.ca.gov. Các bản dịch sang ngôn ngữ khác sẽ chỉ được cung cấp theo yêu cầu sớm nhất có 
thể một cách hợp lý. Để yêu cầu phiên dịch trực tiếp cuộc họp, các cá nhân cần gọi (619) 409- 3003 hoặc gửi email 
tới redistricting@sdcounty.ca.gov  trước cuộc họp ít nhất 24 giờ. 
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