
 

 مقاطعة سان دییغو
 اللجنة المستقلة إلعادة تقسیم الدوائر

 
 جدول أعمال االجتماع 

 المفوضون 
 )، الرئیس David Bameدیفید بام (

 )، نائب رئیس مشارك Amy Caterinaإیمي كاترینا (
 )، نائب رئیس مشارك Rosette Garciaروزیت غارسیا (

 )Colleen Brownكولین براون (
 ) Chris Chenتشین ( كریس

 ) Sonia Diazسونیا دیاز (
 )Elidia Dostalإلیدیا دوستال (

 ) Barbara Hansenباربرا ھانسن (
 )Kenneth Inmanكینیث إینمان (

 ) Kristina Kruglyakكریستینا كروغلیاك ( 
 )Arvid Larsonأرفید الرسون (
 )Fernandez Pondsفرناندیز بوندس (

 )John Russجون روس (
 ) Ramesses Surbanرمسیس سوربان (
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 بعد الظھر  2:00، الساعة 2021یونیو  10الخمیس، 
  

 لالنضمام إلى االجتماع، یرجى النقر فوق ھذا الرابط: 
https://zoom.us/j/95064094429 

 528717رمز المرور إلى االجتماع: 
 

 لالنضمام إلى االجتماع عبر الھاتف، 
 ) 408( 638-0968) أو 669( 900-6833اتصل على: 

 https://zoom.us/u/aj359BAHeأو اعثر على رقم االتصال المحلي من خالل الرابط: 
ف الندوة عبر اإلنترنت:  #950 6409 4429 معّرِ

 المشارك: ال ینطبق، رقم االتصال معّرف 
 #528717رمز المرور إلى االجتماع: 

 
ف الندوة عبر اإلنترنت یختلفون باختالف كل اجتماع  یرجى مالحظة أن الرابط ورمز المرور ومعّرِ

 
لطلب التحدث، یرجى إكمال نموذج طلب التحدث عبر اإلنترنت على الرابط  

speak.html-to-www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCrequest  . 
 یُفید إكمال النموذج قبل بدء االجتماع في أغراض التخطیط.  

 سنتشرف باستقبال طلبات التحدث أثناء االجتماع.
 

 لعرض القائمة الحالیة للجان المختصة التابعة للجنة المستقلة إلعادة تقسیم الدوائر،  
 .ھنایرجى االطالع على الجزء السفلي من ھذه الصفحة على موقعنا اإللكتروني 

 
 إعالن بدء االجتماع  .1

 
 تفقد الحضور   .2

 
  االتصاالت العامة غیر المتعلقة بجدول األعمال .3

بشأن   الدوائر  تقسیم  إلعادة  المستقلة  اللجنة  مخاطبة  الجمھور  من  لألفراد  حیز یجوز  الموجودة ضمن  الموضوعات 
 اختصاص اللجنة، ولیست ضمن بنود جدول األعمال ھذا. كل متحدث متاح لھ مدة دقیقتین بحد أقصى.

 
  2021مایو  27اعتماد محضر االجتماع العادي لیوم  .4

 
للجنة المستقلة التي حددتھا ا    ) لمعاییر تسجیل النقاطSSCالمناقشة واالتفاق المحتمل مع طلب لجنة اختیار المصدر ( .5

إلعادة تقسیم   10673) لجمیع المقترحات الواردة استجابةً لطلب تقدیم المقترحات رقم  IRCإلعادة تقسیم الدوائر (
  FLOخدمات األخصائیین الدیموغرافیین، وإشعار لجنة اختیار المصدر بنیة المنح إلى تحلیالت 

 
تصة بطلب تقدیم المقترحات للخدمات الدیموغرافیة وطلب  المناقشة والموافقة المحتملة على توصیات اللجنة المخ .6

 تقدیم المقترحات للتوعیة العامة وخدمات المشاركة التي تحدد دور نقطة االتصال الفردیة لموفري الخدمة 
 

https://zoom.us/j/95064094429
https://zoom.us/u/aj359BAHe
http://www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCrequest-to-speak.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/redistricting/commissioner-bios.html
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 تقاریر اللجنة المختصة  .7
 التوعیة واالتصاالت بشأن إعادة تقسیم الدوائر  .أ

 التشریعات .ب
 

 بنود جدول األعمال  .8
  

 إنھاء االجتماع   .9

 بنود جدول األعمال المقبل 
اقترح المفوضون الموضوعات/ البنود التالیة لبنود جدول األعمال المقبل. یعد عنوان ھذه البنود وأسلوب صیاغتھا وتفاصیلھا 

 المزمع تنفیذھا عرضة للتغییر.
 شخصيالتحدیث حول التخطیط المستقبلي لالجتماعات بالحضور ال .أ

 ") Draw My CA Community(على سبیل المثال، " COIأداة رسم الخرائط/  .ب
 تحدیث اللوائح والمراجعات المحتملة .ج
 التدریب على قانون حقوق التصویت .د 
 استخالص الدروس المستفادة  .ه
 التدریب على الترجمة التحریریة والشفویة  .و

 
 

الموقع  على  اإلنترنت  عبر  ھذا  األعمال  جدول  في  المدرجة  البنود  بخصوص  الداعمة  والمرفقات  الوثائق  على  االطالع  یمكن 
 ,Pacific Highway 1600أو في مكتب كاتب مجلس المشرفین بمركز إدارة المقاطعة في    www.sdcounty.ca.gov/redistricting اإللكتروني

Room 402, San Diego, CA 92101.  
  

  المساعدة لألشخاص من ذوي اإلعاقات:
لطرح األسئلة أو    5434-531 (619)ت متوفرة في تنسیقات بدیلة عند الطلب. اتصل بمكتب كاتب مجلس المشرفین على الرقم  جداول األعمال والسجال

ن األمریكیین  لطلب ترتیب تیسیري متعلق باإلعاقة. ینبغي على األشخاص الذین یحتاجون إلى مترجمین للغة اإلشارة االتصال بمنسق الباب الثاني من قانو
ساعة على    72). ینبغي تقدیم طلبات الترتیب التیسیري أو المساعدة قبل  619(   531  4908) على مستوى المقاطعة على الرقم  ADAعاقات ( من ذوي اإل

لذین  األقل من االجتماع، إلى أقصى حد ممكن بشكل معقول، حتى یمكن إجراء الترتیبات. تم تخصیص مساحة في الجزء األمامي من الغرفة لألشخاص ا
  ن إلى استخدام كرسي متحرك أو غیره من األجھزة المساعدة. یحتاجو

  
  ترجمة جداول األعمال واالجتماعات:

والتاغلوغی  واإلسبانیة  والالویة  والكوریة  والیابانیة  والصینیة  والعربیة  اإلنجلیزیة  التالیة:  باللغات  االجتماعات  أعمال  جداول  عبر  تتوفر  والفیتنامیة  ة 
www.sdcounty.ca.gov/redistrictingاإلنترنت من على   غات إضافیة، ینبغي على األفراد االتصال على  . لطلب جداول أعمال االجتماعات بل
3003-409 (619)الرقم   أو إرسال رسالة برید إلكتروني إلى     redistricting@sdcounty.ca.gov  سیتم توفیر المواد المترجمة إلى اللغات اإلضافیة .

لالجتماعات، ینبغي على األفراد االتصال على الرقمعند الطلب فقط وفي أسرع وقت ممكن قدر المستطاع. لطلب ترجمة فوریة مباشرة    (619) 409-
3003 
 
 
 

http://www.sdcounty.ca.gov/
http://www.sdcounty.ca.gov/
mailto:redistricting@sdcounty.ca.gov

