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PAMPUBLIKONG PAGDINIG TUNGKOL SA ‘PRE-MAPPING’ NG 
KOMISYON NG INDEPENDYENTENG PAGREREDISTRITO 

HUWEBES, AGOSTO 12, 2021, ALAS 5:30 NG HAPON 
COUNTY NG SAN DIEGO, CALIFORNIA 

 

ITO AY ISANG PAUNAWA na ang Komisyon ng Independyenteng Pagreredistrito ay 
magsasagawa ng isang pampublikong pagdinig alinsunod sa Koda ng Pagboto (Election Code) 
seksyon 21552(c)(2)(A) sa HUWEBES, AGOSTO 12, 2021, na mag-uumpisa sa alas 5:30 ng hapon 
upang isaalang-alang ang mga bagay na nakapaloob sa kalaakip na ahenda. 

 
Upang sumali sa pulong na ito sa personal: 

Mira Mesa Senior Center 
8460 Mira Mesa Blvd, San Diego, CA 92126 

 
Upang sumali sa pulong na ito ng birtuwal: 

Mag-klik sa link na ito: https://us06web.zoom.us/j/93782076281 
Passcode ng Pulong: 182440 

 
Upang sumali sa pulong sa pamamagitan ng telepono: 

I-dayal (669) 900-6833 o (408) 638-0968 
O hanapin ang iyong lokal na numero: https://zoom.us/u/aj359BAHe 

ID ng Webinar (Webinar ID): 937 8207 6281# 
ID ng Kalahok (Participant ID): not applicable, dial # 

Passcode ng Pulong (Meeting Passcode): 182440# 
 

Mangyaring tandaan na ang link, passcode at webinar ID ay natatangi sa pulong na ito. 
 

Bagay na Tatalakayin sa Ahenda 
 

1. Pampublikong Pagdinig sa Pre-Mapping (SIGURADONG ORAS 5:30 ng hapon) 

A. Impormasyonal na presentasyon  

B. Pagtanggap ng mga komento galing sa publiko  
 
Ang mga sumusuportang dokumentasyon at mga nakalakip para sa mga bagay na nakalista sa agenda na ito ay maaaring 
makita online sa  www.sdcounty.ca.gov/redistricting o sa Office of the Clerk of the Board of Supervisors sa County 
Administration Center, 1600 Pacific Highway, Room 402, San Diego, CA 92101. 
 
TULONG PARA SA MGA TAO NA MAY KAPANSANAN: 

https://us06web.zoom.us/j/93782076281
https://zoom.us/u/aj359BAHe
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Ang mga agenda at mga rekord ay magagamit sa alternatibong mga pormat kung hiniling ito. Makipag-ugnay sa opisina 
ng Clerk of the Board of Supervisors sa (619) 531 5434 sa mga katanungan o upang humiling ng kapansanan kaugnay 
sa akomodayson. Ang mga indibidwal na nangangailangan ng mga sign languagena tagasalin ay dapat makipag-ugnay 
sa Countywide ADA Title II na Koordinator sa (619) 531 4908.  Kung maaari, ang kahilingan para sa akomodasyon o 
tulong ay kailangan na naisumite ng hindi lalampas sa 72 na oras nang mas maaga sa pagpupulong upang ang kaayusan 
ay maaaring maisagawa. Ang isang lugar sa harapan ng silid ay itinalaga para sa mga indibidwal na nangagailangan ng 
paggamit ng wheelchair o ibang naaacess na kagamitan.  
 
PAGSASALIN NG MGA AGENDA AT PAGPUPULONG: 
Ang mga agenda sa pagupulong ay makikita sa mga sumusunod na wika: Ingles, Arabiko, Intsik, Koreano, Lao, 
Espanyol, Tagalog, at Bietnamese online sa www.sdcounty.ca.gov/redistricting. Upang humiling ng pagsasalin sa mga 
agenda sa pagpupulong sa karagdagang mga wika, ang mga indibidwal ay dapat tumawag sa  (619) 409-3003 o  email 
sa  redistricting@sdcounty.ca.gov. Ang mga naisalin na mga materyales sa karadagang wika ay mabibigyan kapag 
hiniling lamang, kung maaari.  
 
Upang humiling ng “live” na pagsasalin ng pampublikong pagdinig sa “pre-mapping” na pulong, ang mga indibidwal ay 
dapat tumawag sa (858) 277-2822 0 magpadala ng mensahe sa elektronikong koreo (email) sa redistricting@abasd.org 
sa loob ng 24 oras bago ang pagdinig.  
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