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Thứ Năm, ngày 9 tháng 9 năm 2021, 4:00 chiều 
  

Để tham gia cuộc họp trực tiếp: 
Valencia Park/Malcolm X Library 

5148 Market St, San Diego, CA 92114 
 

Để tham gia cuộc họp trực tuyến: 
Nhấp vào liên kết này: https://us06web.zoom.us/j/94732344854  

Mật khẩu cuộc họp: 598151 
 

Để tham gia cuộc họp qua điện thoại: 
Quay số: (669) 900-6833 hoặc (408) 638-0968 

Hoặc tìm số điện thoại địa phương của quý vị: https://zoom.us/u/aj359BAHe 
ID hội thảo trực tuyến: 947 3234 4854# 

ID người tham gia: không áp dụng, quay số # 
Mật khẩu cuộc họp: 598151# 

 
Xin lưu ý rằng liên kết, mật khẩu và ID hội thảo trực tuyến là duy nhất cho mỗi cuộc họp 

 
Để yêu cầu phát biểu, vui lòng hoàn thành biểu mẫu yêu cầu phát biểu trực tuyến tại 

www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCrequest-to-speak.html.  
Hoàn thành biểu mẫu trước khi bắt đầu cuộc họp rất hữu ích cho mục đích lập kế hoạch.  

Các yêu cầu phát biểu được gửi trong cuộc họp sẽ được tôn trọng. 
 

Để xem danh sách Ban Ứng Phó Ủy Ban Tái Phân Chia Độc Lập hiện tại, 
vui lòng xem cuối trang này trên trang web của chúng tôi tại đây.  

 
1. Gọi để đặt trước  

 
2. Điểm danh  

 
3. Trao đổi công khai không thuộc chương trình họp  

Các thành viên của công chúng có thể giải quyết với Ủy Ban Tái Phân Chia Độc Lập 
về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy Ban, nhưng không phải là một mục trong 
chương trình họp này. Mỗi người nói được giới hạn trong hai phút. 
 

4. Phê duyệt biên bản cuộc họp định kỳ ngày 26 tháng 8 năm 2021  
 

5. Điều trần công khai trước khi lập bản đồ (THỜI GIAN 5:30 chiều) 
A. Trình bày thông tin 

https://us06web.zoom.us/j/94732344854
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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B. Nhận ý kiến của công chúng 
 

6. Đào tạo về quy trình tái phân chia khu vực bởi FLO Analytics  
 

7. Cập nhật dịch vụ nhân khẩu học, bao gồm thảo luận và có thể phê duyệt về tiến 
trình cho các hoạt động lập bản đồ IRC, điều trần công khai về dự thảo bản đồ 
và bổ sung các cuộc họp đặc biệt của ủy viên liên hệ duy nhất Ken Inman và 
FLO Analytics 
 

8. Cập nhật dịch vụ tiếp cận và tương tác công chúng bởi Hiệp Hội Doanh Nghiệp 
Châu Á San Diego  
 

9. Thảo luận về các liên quan tài chính khả dụng và hậu cần của các cuộc họp và 
điều trần công khai về dự thảo bản đồ   
 

10. Thảo luận và có thể phê duyệt đề xuất và quy trình mua sắm theo Đạo Luật 
Quyền Bỏ Phiếu Đặc Biệt, bao gồm có thể thành lập Ban Ứng Phó 

 
11. Nắm bắt phần giới thiệu các bài học đã học 

 
12. Báo cáo của Ban Ứng Phó Lập Pháp 
 
13. Thảo luận về các mục trong chương trình họp tương lai cho các cuộc họp IRC 

sắp tới 
 
14. Ngưng họp  

 
http://www.sdcounty.ca.gov/redistricting hoặc tại Văn phòng Thư ký của Ban Giám sát tại Trung tâm Hành chính 
Quận, County Administration Center, 1600 Pacific Highway, Room 402, San Diego, CA 92101.  
  
HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ KHUYẾT TẬT:   
Chương trình họp và hồ sơ có sẵn ở các định dạng thay thế theo yêu cầu. Hãy liên hệ với Thư ký của văn phòng Ban 
Giám sát theo số 619 531 -5434 nếu có thắc mắc hoặc để yêu cầu các tiện nghi hợp lý cho người khuyết tật. Những 
cá nhân yêu cầu thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu nên liên hệ với Điều phối viên Countywide ADA Title II theo số 
(619) 531 -4908. Trong phạm vi hợp lý có thể, các yêu cầu về tiện nghi hoặc hỗ trợ phải được gửi trước cuộc họp ít 
nhất 72 giờ để việc sắp xếp có thể được thực hiện. Một khu vực ở phía trước phòng được chỉ định cho những người 
yêu cầu sử dụng xe lăn hoặc các thiết bị có thể hỗ trợ tiếp cận khác.  
  
VIỆC DỊCH THUẬT CHO CÁC CUỘC HỌP VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP:   
Chương trình họp được cung cấp bằng các ngôn ngữ sau: Tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, 
tiếng Lào, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog và tiếng Việt qua trực tuyến tại www.sdcounty.ca.gov/redistricting. Để 
yêu cầu bản dịch các chương trình họp bằng ngôn ngữ khác, các cá nhân nên gọi (619) 409-3003 hoặc gửi e-mail đến 
redistricting@sdcounty.ca.gov. Các tài liệu được dịch sang các ngôn ngữ khác sẽ chỉ được cung cấp theo yêu cầu, 
sớm nhất trong khả năng hợp lý có thể. Để yêu cầu thông dịch trực tiếp cho các cuộc họp, các cá nhân nên gọi (619) 
409-3003 hoặc gửi e-mail đến redistricting@sdcounty.ca.gov ít nhất 24 giờ trước cuộc họp. 

http://www.sdcounty.ca.gov/redistricting
http://www.sdcounty.ca.gov/
mailto:redistricting@sdcounty.ca.gov
mailto:redistricting@sdcounty.ca.gov
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Quận San Diego tiếp tục tuân theo các hướng dẫn của Bộ Y tế Công cộng California yêu cầu đeo khẩu trang trong nhà 
đối với những người chưa được tiêm vắc-xin. Quận cũng đang tuân theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và 
Phòng ngừa Dịch bệnh khuyến cáo mọi người nên đeo khẩu trang ở những nơi công cộng trong nhà, bất kể tình trạng 
tiêm vắc-xin.    

 
  


