
 

 مقاطعة سان دييغو
 اللجنة المستقلة إلعادة تقسيم الدوائر

 

 جدول أعمال االجتماع 

 المفوضون 
 (، الرئيس David Bameديفيد بيم ) 

 مشارك (، نائب رئيس  Amy Caterinaإيمي كاترينا )

 (، نائب رئيس مشارك Rosette Garciaروزيت غارسيا )

 (Colleen Brownكولين براون )

 ( Chris Chenتشين ) كريس

 (  Sonia Diazسونيا دياز )

 (Elidia Dostalإليديا دوستال )

 ( Barbara Hansenباربرا هانسن )

 (Kenneth Inmanكينيث إينمان )

 ( Kristina Kruglyakكريستينا كروغلياك ) 

 (Arvid Larsonأرفيد الرسون )

 (Fernandez Pondsفرنانديز بوندس )

 (John Russجون روس )

 ( Ramesses Surbanرمسيس سوربان )
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 اجتماع خاص 

 مساء   5:30، 2022سبتمبر  6الثالثاء، 

 

 لالنضمام إلى االجتماع عبر اإلنترنت: 

gov.zoom.us/j/89591058960-ca-https://sdcounty 

 92101رمز مرور االجتماع: 

 

 االجتماع عبر الهاتف: لالنضمام إلى 

 4499-475 (888)أو  6833-900 (669)اطلب: 

  #8960 9105 895معّرف الندوة اإللكترونية: 

 معّرف المشارك: ال ينطبق، اطلب # 

 #92101رمز مرور االجتماع: 

 

لطلب التحدث حول بند في جدول األعمال، يرجى إكمال نموذج طلب التحدث عبر اإلنترنت على الرابط  

speak.html-to-www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCrequest  . 

 نموذج قبل بدء االجتماع لغايات التخطيط.  من المفيد إكمال ال

 ستتم االستجابة لطلبات التحدث المقدمة أثناء االجتماع. 

 

 إعالن افتتاح االجتماع .1

 

 تفقد الحضور  .2

 

 المناقشة والموافقة المحتملة على القرار الذي يخول بمواصلة عقد االجتماعات العامة عبر الهاتف .3

 

 2022مايو   26اعتماد محضر االجتماع الخاص ليوم  .4

 

 تحديث الميزانية الخاصة بنشاطات اللجنة .5

 

 المناقشة وموافقة محتملة لتمديد عقد الخدمات الديموغرافية .6

 

 استراحة إلغالق الجلسة  .7

 

 الدعاوى القضائية القائمة  —اجتماع مع المستشار القانوني  .أ

 (54956.9( من القسم الفرعي )د( من القسم 1)الفقرة )

ضد اللجنة المستقلة إلعادة تقسيم الدوائر في سان دييغو؛ المحكمة العُليا في سان  Chaldean Coalitionتحالف 

 CU-WM-CTL-00008447-2022-37رقم  دييغو، القضية

 

 االستئناف في جلسة مفتوحة .8

 اإلعالن عن أي إجراء واجب اإلبالغ عنه في جلسة مغلقة.

 إنهاء االجتماع  .9

https://sdcounty-ca-gov.zoom.us/j/89591058960
http://www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCrequest-to-speak.html
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 ,Pacific Highway 1600أو في مكتب كاتب مجلس المشرفين 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)جداول األعمال والسجالت متوفرة في تنسيقات بديلة عند الطلب. اتصل بمكتب كاتب مجلس المشرفين على الرقم  

األمريكيين  ن  لطلب ترتيب تيسيري متعلق باإلعاقة. ينبغي على األشخاص الذين يحتاجون إلى مترجمين للغة اإلشارة االتصال بمنسق الباب الثاني من قانو

ساعة على    72(. ينبغي تقديم طلبات الترتيب التيسيري أو المساعدة قبل  619)   531  4908( على مستوى المقاطعة على الرقم  ADAمن ذوي اإلعاقات ) 

لألشخاص الذين    األقل من االجتماع، إلى أقصى حد ممكن بشكل معقول، حتى يمكن إجراء الترتيبات. تم تخصيص مساحة في الجزء األمامي من الغرفة

  يحتاجون إلى استخدام كرسي متحرك أو غيره من األجهزة المساعدة. 

  

  ترجمة جداول األعمال واالجتماعات:

والتاغلوغي  واإلسبانية  والالوية  والكورية  واليابانية  والصينية  والعربية  اإلنجليزية  التالية:  باللغات  االجتماعات  أعمال  جداول  عبر  تتوفر  والفيتنامية  ة 
إلنترنت من على  ا www.sdcounty.ca.gov/redistricting االتصال على  . لطلب جداول أعمال االجتماعات بلغات إضافية، ينبغي على األفراد  

3003-409 (619)الرقم   أو إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى     redistricting@sdcounty.ca.gov  سيتم توفير المواد المترجمة إلى اللغات اإلضافية .
ى األفراد االتصال على الرقمعند الطلب فقط وفي أسرع وقت ممكن قدر المستطاع. لطلب ترجمة فورية مباشرة لالجتماعات، ينبغي عل  (619) 409-

3003 

 

ارتداء الكمامات في  تستمر مقاطعة سان دييغو في اتباع توجيهات وزارة الصحة العامة لوالية كاليفورنيا، والتي تشترط على األفراد الذين لم يتلقوا اللقاح 

ء الوجه في األماكن العامة  األماكن المغلقة. وتتبع المقاطعة أيًضا توجيه مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها التي توصي الجميع بارتداء غطا

 المغلقة، بغض النظر عن حالة تلقي اللقاح.   

 

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

