
 

 مقاطعة سان دییغو 
 اللجنة المستقلة إلعادة تقسیم الدوائر 

 
 جدول أعمال االجتماع 

 المفوضون
 ، الرئیس )David Bame(دیفید بیم 

 ، نائب رئیس مشارك )Amy Caterina(إیمي كاترینا 
 ، نائب رئیس مشارك )Rosette Garcia(روزیت غارسیا 

 )Colleen Brown(كولین براون 
 )Chris Chen(تشین  كریس

 )  Sonia Diaz(سونیا دیاز 
 )Elidia Dostal(إلیدیا دوستال 

 ) Barbara Hansen(باربرا ھانسن 
 )Kenneth Inman(كینیث إینمان 

 )Kristina Kruglyak(كریستینا كروغلیاك 
 )Arvid Larson( أرفید الرسون 
 ) Fernandez Ponds(فرناندیز بوندس 

 ) John Russ(جون روس 
 )Ramesses Surban(رمسیس سوربان 
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 اجتماع خاص
 عصًرا  2:00، 2021دیسمبر  14الثالثاء، 

 
 : لالنضمام إلى االجتماع بالحضور الشخصي 

 مركز عملیات المقاطعة
5500 Overland Ave, Training Room 120 

San Diego, CA 92123 
 

 : لالنضمام إلى االجتماع عبر اإلنترنت 
https://us06web.zoom.us/j/85697662663 

 978509: رمز مرور االجتماع
 

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

 https://zoom.us/u/aj359BAHe: أو اعثر على رقم االتصال المحلي من خالل الرابط
   #2663 9766 856: معّرف المحاضرات اإللكترونیة

 #  ال ینطبق، اطلب : ُمعّرف المشارك
 #978509: رمز مرور االجتماع

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

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

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

 . ستتم االستجابة لطلبات التحدث المقدمة أثناء االجتماع
 

 
 إعالن افتتاح االجتماع  .1

 
 تفقد الحضور  .2

 
 2021دیسمبر  11، ومحضر االجتماع الخاص لیوم 2021دیسمبر  11و   9اعتماد محضر االجتماع العادي لیومي  .3

 
 لمجلس المشرفین في مقاطعة سان دییغو  2021مناقشة وموافقة محتملة على قرار اعتماد خطة إعادة تقسیم لعام  .4
 

 Christian(كریستیان جروس  .   القدرة على االنتخاب یقدمھ مستشارو التصویت المستقطب عنصریًا، دتحلیل  .  1.4
Grose ( ناتالي ماسوكا . و د)Natalie Masuoka( 

التقییم القانوني لقانون حقوق التصویت المقدم من قِبل مستشار قانون حقوق التصویت الخاص بروس أدیلسون .  2.4
)Bruce Adelson( 

https://us06web.zoom.us/j/85697662663
https://zoom.us/u/aj359BAHe
http://www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCrequest-to-speak.html


 مقاطعة سان دییغو 
 اللجنة المستقلة إلعادة تقسیم الدوائر 

 جدول أعمال االجتماع 
 
 

  2 

 

 شة وموافقة محتملة على التقریر النھائي وقرار اعتماد تقریر نھائي مناق .5
  حول الجلسة العامة لمسودة الخریطة ABASDتقریر . 1.5

 
 المناقشة والموافقة المحتملة على القرار الذي یخول بمواصلة عقد االجتماعات العامة عبر الھاتف  .6

 
بغرض التیسیر على أمین سجل    -مناقشة وموافقة محتملة على تعدیل في الالئحة الداخلیة لتخویل مسؤولي اللجنة   .7

لمجلس   2021بالموافقة على التغییرات التقنیة لحدود خطة إعادة تقسیم الدوائر لعام   -الناخبین لمقاطعة سان دییغو  
 اللجنة بالكامل  المشرفین في مقاطعة سان دییغو، وذلك رھنًا بمصادقة 

 
 التحدیث الشھري حول المیزانیة  .8

 
 إنھاء االجتماع   .9

 

 

 

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

