
 

 مقاطعة سان دییغو 
 اللجنة المستقلة إلعادة تقسیم الدوائر 

 
 جدول أعمال االجتماع 

 المفوضون 
 )، الرئیسDavid Bameدیفید بیم (

)، نائب  Amy Caterinaإیمي كاترینا (
 رئیس مشارك 

)، Rosette Garciaروزیت غارسیا (
 نائب رئیس مشارك 

 )Colleen Brownكولین براون (
 ) Chris Chenتشین ( كریس

 )  Sonia Diazسونیا دیاز (
 ) Elidia Dostalإلیدیا دوستال (

 )Barbara Hansenباربرا ھانسن (
 ) Kenneth Inmanكینیث إینمان (

 Kristinaلیاك (كریستینا كروغ
Kruglyak( 

 )Arvid Larsonأرفید الرسون (
 )Fernandez Pondsفرناندیز بوندس (

 )John Russجون روس (
 )Ramesses Surbanرمسیس سوربان (
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 اجتماع خاص 
 مساءً  5:30، 2022نوفمبر  7االثنین، 

 
 لالنضمام إلى االجتماع عبر اإلنترنت: 

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

 
 لالنضمام إلى االجتماع عبر الھاتف:

 4499-475 (888)أو  6833-900 (669)اطلب: 
  #8960 9105 895معّرف الندوة اإللكترونیة: 

 معّرف المشارك: ال ینطبق، اطلب # 
 #92101رمز مرور االجتماع: 

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

speak.html-to-www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCrequest . 
 نموذج قبل بدء االجتماع لغایات التخطیط.  من المفید إكمال ال

 ستتم االستجابة لطلبات التحدث المقدمة أثناء االجتماع. 
 

 إعالن افتتاح االجتماع .1
 

 تفقد الحضور  .2
 

 المناقشة والموافقة المحتملة على القرار الذي یخول بمواصلة عقد االجتماعات العامة عبر الھاتف .3
 

 2022سبتمبر  6اعتماد محضر االجتماع الخاص لیوم  .4
 

تحدیث حول التغییرات على قانون براون، والمشاركة في االجتماعات عن بُعد، وانتھاء إعالن حالة الطوارئ الخاصة   .5
 في والیة كالیفورنیا  19-بكوفید 

 
 تحدیث المیزانیة الخاصة بنشاطات اللجنة  .6

 
مراجعة وإجراء مقترح بخصوص الدعوة لمشاركة الدروس المستفادة مع لجنة مواطني كالیفورنیا إلعادة تقسیم   .7

 الدوائر 
 

 استراحة إلغالق الجلسة .8
 

A.  الدعاوى القضائیة القائمة —اجتماع مع المستشار القانوني 
 )54956.9) من القسم الفرعي (د) من القسم 1(الفقرة (

https://sdcounty-ca-gov.zoom.us/j/89591058960
http://www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCrequest-to-speak.html
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ضد اللجنة المستقلة إلعادة تقسیم الدوائر في سان دییغو؛ المحكمة العُلیا في سان   Chaldean Coalitionتحالف 
 CU-WM-CTL-00008447-2022-37رقم  دییغو، القضیة

 االستئناف في جلسة مفتوحة .9
 اإلعالن عن أي إجراء واجب اإلبالغ عنھ في جلسة مغلقة.

 
 إنھاء االجتماع .10

 

في    www.sdcounty.ca.gov/redistrictingا��لكتروني  المقاطعة  إدارة  بمركز  الم��فين  مجلس  كاتب  مكتب  في    1600أو 
Pacific Highway, Room 402, San Diego, CA 92101.   

   
   المساعدة ل��شخاص من ذوي ا��عاقات: 

)  619(جداول ا��عمال والسج��ت متوفرة في تنسيقات بديلة عند الطلب. اتصل بمكتب كاتب مجلس الم��فين على الرقم  
ا��سئلة أو لطلب ترتيب تيسيري متعلق با��عاقة. ينبغي على ا��شخاص الذين يحتاجون إلى مترجمين    5434- 531 لطرح 

) على مستوى المقاطعة على  ADAللغة ا��شارة ا��تصال بمنسق الباب الثاني من قانون ا��مريكيين من ذوي ا��عاقات (
ساعة على ا��قل من ا��جتماع، إلى    72سيري أو المساعدة قبل  ). ينبغي تقديم طلبات الترتيب التي619(  531  4908الرقم  

أق�� حد ممكن بشكل معقول، حتى يمكن إجراء الترتيبات. تم تخصيص مساحة في الجزء ا��مامي من الغرفة ل��شخاص 
   الذين يحتاجون إلى استخدام كر�� متحرك أو غيره من ا��جهزة المساعدة.

   
   عات: ترجمة جداول ا��عمال وا��جتما 

وا��سبانية  وال��وية  والكورية  واليابانية  والصينية  والعربية  ا��نجليزية  التالية:  باللغات  ا��جتماعات  أعمال  جداول   تتوفر 
على من  ا��نترنت  عبر  والفيتنامية  ا��جتماعات  .www.sdcounty.ca.gov/redistricting والتاغلوغية  أعمال  جداول   لطلب 
الرقم  على  ا��تصال  ا��فراد  على  ينبغي  إضافية،  إلى 3003-409 (619) بلغات  إلكتروني  بريد  رسالة  إرسال   أو 
redistricting@sdcounty.ca.gov.  الطلب فقط وفي أ��ع وقت ا��ضافية عند  اللغات  إلى  المترجمة  المواد   سيتم توفير 
  3003-409 (619) ممكن قدر المستطاع. لطلب ترجمة فورية مبا��ة ل��جتماعات، ينبغي على ا��فراد ا��تصال على الرقم
  

العامة لو��ية كاليفورنيا، والتي تشترط على ا��فراد الذين لم    تستمر مقاطعة سان دييغو في اتباع توجيهات وزارة الصحة
يتلقوا اللقاح ارتداء الكمامات في ا��ماكن المغلقة. وتتبع المقاطعة أيًضا توجيه مراكز السيطرة على ا��مراض والوقاية  

    ة تلقي اللقاح.منها التي تو�� الجميع بارتداء غطاء الوجه في ا��ماكن العامة المغلقة، بغض النظر عن حال 
  

 

http://www.sdcounty.ca.gov/%22%20/t%20%22_blank
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