
 

 مقاطعة سان دییغو
 اللجنة المستقلة إلعادة تقسیم الدوائر

 
 

 المفوضون 
 )، الرئیس David Bameدیفید بام (

 )، 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 (

 

   

 الجلسات العامة لما قبل التخطیط 
 للجنة المستقلة إلعادة تقسیم الدوائر

 مقاطعة سان دییغو، كالیفورنیا
 

 )(أ) من قانون االنتخابات.2(ج)(21552إلى أن اللجنة المستقلة إلعادة تقسیم الدوائر ستعقد جلسات عامة وفقًا للقسم  یُرجى االنتباه

 
 جدول الجلسة العامة لما قبل التخطیط

 العنوان  المكان الوقت  التاریخ
أغسطس   12

2021 
5:30  
 مساءً 

 Mira Mesa Seniorمركز میرا میسا للمسنین (
Center ( 

8460 Mira Mesa Blvd, San Diego, 
CA 92126 

أغسطس   18
2021 

6:00  
 مساءً 

 Bonita Sunnyside Library(  4375 Bonita Rd, Bonita, CA 91902مكتبة بونیتا سنیساید (

أغسطس   26
2021 

5:30  
 مساءً 

 Ronald Reaganالمركز المجتمعي رونالد ریجان ( 
Community Center ( 

 195 E Douglas Ave, El Cajon, CA 
92020 

سبتمبر  2
2021 

6:00  
 مساءً 

 Escondido (  720 N Broadway, Escondido, CAغرفة تجارة إسكوندیدو (
92025 

سبتمبر  9
2021 

5:30  
 مساءً 

)/ مكتبة مالكوم Valencia Parkمتنزه فالنسیا بارك (
 ) Malcolm Xإكس (

 5148 Market St, San Diego, CA 
92114 

سبتمبر   18
2021 

1:00  
 مساءً 

 حانة ومتحف جرین دراجون 
 )Green Dragon Tavern & Museum ( 

6115 Paseo Del Norte, Carlsbad, CA 
92011 

سبتمبر   23
2021 

5:30  
 مساءً 

 Civic Center Dr., Vista, CA 200  ) المدنيVistaمركز فیستا (
92084 

سبتمبر   25
2021 

1:00  
 مساءً 

 ,Jamacha Blvd, Spring Valley 8735  ) المجتمعيSpring Valleyسبرنغ فالي (مركز 
CA 91977 

 
 
 

. یمكن Zoomیمكن لألفراد االنضمام إلى الجلسات العامة لما قبل التخطیط شخصیًا أو افتراضیًا، ومن خالل الھاتف عبر برنامج  
صفحة على موقع إعادة تقسیم الدوائر في مقاطعة سان دییغو اإللكتروني على    Zoomاالطالع على تفاصیل االجتماع عبر برنامج  

 .  الجلسات العامة لما قبل التخطیط 
 
 
 
 
 

  

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/redistricting/pre-mapping-public-hearing.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/redistricting/pre-mapping-public-hearing.html


  
 

  2 

 جدول األعمال 
 

 التخطیطالجلسة العامة لما قبل  .1

 عرض تقدیمي إعالمي . أ

 الحصول على التعلیقات العامة  .ب
 

 

الوثائق   على  الموقع  االطالع  على  اإلنترنت  عبر  ھذا  األعمال  جدول  في  المدرجة  البنود  بخصوص  الداعمة  والمرفقات 
في    www.sdcounty.ca.gov/redistricting اإللكتروني المقاطعة  إدارة  بمركز  المشرفین  مجلس  كاتب  مكتب  في   ,Pacific Highway 1600أو 

Room 402, San Diego, CA 92101.  
  

  المساعدة لألشخاص من ذوي اإلعاقات:
لطرح األسئلة أو لطلب   5434-531 (619)جداول األعمال والسجالت متوفرة في تنسیقات بدیلة عند الطلب. اتصل بمكتب كاتب مجلس المشرفین على الرقم  

األمریكیین من ذوي  ترتیب تیسیري متعلق باإلعاقة. ینبغي على األشخاص الذین یحتاجون إلى مترجمین للغة اإلشارة االتصال بمنسق الباب الثاني من قانون  
ساعة على األقل من    72). ینبغي تقدیم طلبات الترتیب التیسیري أو المساعدة قبل  619(   531  4908) على مستوى المقاطعة على الرقم  ADAاإلعاقات ( 

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

  
  ترجمة جداول األعمال واالجتماعات:

إلنترنت ة والفیتنامیة عبر اتتوفر جداول أعمال االجتماعات باللغات التالیة: اإلنجلیزیة والعربیة والصینیة والیابانیة والكوریة والالویة واإلسبانیة والتاغلوغی 
www.sdcounty.ca.gov/redistrictingمن على   تصال على الرقم  . لطلب جداول أعمال االجتماعات بلغات إضافیة، ینبغي على األفراد اال (619) 409-
3003 أو إرسال رسالة برید إلكتروني إلى     redistricting@sdcounty.ca.gov  سیتم توفیر المواد المترجمة إلى اللغات اإلضافیة عند الطلب فقط وفي .
 3003-409 (619) أسرع وقت ممكن قدر المستطاع. لطلب ترجمة فوریة مباشرة لالجتماعات، ینبغي على األفراد االتصال على الرقم
 

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

 لوجھ في األماكن العامة المغلقة، بغض النظر عن حالة تلقي اللقاح.  بارتداء غطاء ا

 

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

