
 

 مقاطعة سان دییغو
 اللجنة المستقلة إلعادة تقسیم الدوائر

 
 جدول أعمال االجتماع 

 المفوضون 
 )، الرئیس David Bameدیفید بیم ( 

 )، 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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 عصًرا 2:00، الساعة 2021أكتوبر  14الخمیس، 
 

 لالنضمام إلى ھذا االجتماع:
 https://zoom.us/j/98422035524انقر فوق ھذا الرابط: 

 888636رمز مرور االجتماع: 
 

 0968-638 (408)أو  6833-900 (669)اطلب: 
 https://zoom.us/u/aj359BAHeأو اعثر على رقم االتصال المحلي من خالل الرابط: 

ف المحاضرة اإللكترونیة:   984 5524 2203#معّرِ
 ُمعّرف المشارك: ال ینطبق، اطلب #

 888636#رمز مرور االجتماع:
 

ف المحاضرة اإللكترونیة تختلف باختالف كل اجتماع.یرجى مالحظة أن   الرابط ورمز المرور ومعّرِ
 

لطلب التحدث، یرجى إكمال نموذج طلب التحدث عبر اإلنترنت على الرابط  
speak.html-to-ting/IRCrequestwww.sandiegocounty.gov/redistric  . 

 من المفید إكمال النموذج قبل بدء االجتماع لغایات التخطیط.  
 نتشرف باستقبال طلبات التحدث أثناء االجتماع. 

 
 لعرض القائمة الحالیة للجان المختصة التابعة للجنة المستقلة إلعادة تقسیم الدوائر، 

 .ھناحة على موقعنا اإللكتروني یرجى االطالع على الجزء السفلي من ھذه الصف
 

 إعالن بدء االجتماع  .1
 

 تفقد الحضور   .2
 

 االتصاالت العامة غیر المتعلقة بجدول األعمال   .3
اللجنة   مخاطبة  الجمھور  من  لألفراد  حیز یجوز  الموجودة ضمن  الموضوعات  بشأن  الدوائر  تقسیم  إلعادة  المستقلة 

 اختصاص اللجنة، ولیست ضمن بنود جدول األعمال ھذا. تتاح دقیقتان لكل متحدث كحد أقصى.
 

في   .4 المنعقدتین  الخرائط  إعداد  قبل  لما  العلنیة  والجلسة  العادیة  الجلسة  ، 2021سبتمبر    23الموافقة على محضر 
واالجتماع   2021سبتمبر  30، واالجتماع الخاص في  2021سبتمبر    25لنیة لما قبل إعداد الخرائط في  والجلسة الع
 2021أكتوبر  7الخاص في 

 
)،  Dr. Christian Groseعرض تقدیمي لدراسة حول التصویت المستقطب عنصریًا یقدمھا د. كریستیان جروس ( .5

 )، محامBruce Adelsonیلسون (دكتوراه، وتحلیل لقانون حقوق التصویت یقدمھ بروس أد
 

 
 

https://zoom.us/j/98422035524
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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 تحدیثات ومناقشة مشاركات الجمھور والخریطة (الخرائط) التي قدمھا الجمھور  .6
 

 لجنة  بخصوص تطویر مسودة خریطة (خرائط)   FLO Analyticsمناقشة وموافقة محتملة على توجیھ شركة   .7
IRC 

 
  إنھاء االجتماع .8

  

الموقع   على  اإلنترنت  عبر  ھذا  األعمال  جدول  في  المدرجة  البنود  بخصوص  الداعمة  والمرفقات  الوثائق  على  االطالع 
 ,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)جداول األعمال والسجالت متوفرة في تنسیقات بدیلة عند الطلب. اتصل بمكتب كاتب مجلس المشرفین على الرقم  

األمریكیین  ن  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  ADAمن ذوي اإلعاقات ( 

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

  
  ترجمة جداول األعمال واالجتماعات:

والتاغلوغی  واإلسبانیة  والالویة  والكوریة  والیابانیة  والصینیة  والعربیة  اإلنجلیزیة  التالیة:  باللغات  االجتماعات  أعمال  جداول  عبر  تتوفر  والفیتنامیة  ة 
إلنترنت من على  ا www.sdcounty.ca.gov/redistricting االتصال على  . لطلب جداول أعمال االجتماعات بلغات إضافیة، ینبغي على األفراد  

3003-409 (619)الرقم   أو إرسال رسالة برید إلكتروني إلى     redistricting@sdcounty.ca.gov  سیتم توفیر المواد المترجمة إلى اللغات اإلضافیة .
-409 (619) عند الطلب فقط وفي أسرع وقت ممكن قدر المستطاع. لطلب ترجمة فوریة مباشرة لالجتماعات، ینبغي على األفراد االتصال على الرقم
3003 
 

ارتداء الكمامات في  تستمر مقاطعة سان دییغو في اتباع توجیھات وزارة الصحة العامة لوالیة كالیفورنیا، والتي تشترط على األفراد الذین لم یتلقوا اللقاح 
ء الوجھ في األماكن العامة  األماكن المغلقة. وتتبع المقاطعة أیًضا توجیھ مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا التي توصي الجمیع بارتداء غطا

 المغلقة، بغض النظر عن حالة تلقي اللقاح.   

 

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

