COUNTY OF SAN DIEGO
Komisyon ng Independyenteng
Pagreredistrito
AHENDA NG PULONG

COMMISSIONERS

David Bame, Chair
Amy Caterina, Co-Vice Chair
Rosette Garcia, Co-Vice Chair
Colleen Brown
Chris Chen
Sonia Diaz
Elidia Dostal
Barbara Hansen
Kenneth Inman
Kristina Kruglyak
Arvid Larson
Fernandez Ponds
John Russ
Ramesses Surban

Huwebes, Setyembre 23, 2021, alas 4:00 ng hapon hanggang – alas 8:00 ng gabi
Upang lumahok sa pulong nang personal:
Vista Civic Center
200 Civic Center Dr, Vista, CA 92084
Upang lumahok sa pulong nang birtuwal:
Mag-klik sa link na ito: https://us06web.zoom.us/j/96102756605
Passcode ng Pulong (Meeting Passcode): 652093
Upang lumahok sa pulong sa pamamagitan ng telepono:
I-dayal: (669) 900-6833 o (408) 638-0968
number hanapin ang iyong lokal na numero: https://zoom.us/u/aj359BAHe
ID ng Webinar (Webinar ID): 961 0275 6605#
ID ng Kalahok (Participant ID): hindi naaangkop, i-dayal #
Passcode ng Pulong (Meeting Passcode): 652093#
Tandaan na ang link, passcode at ID ng Webinar ay natatangi sa bawat pulong
Upang humiling na makapagsalita sa pulong na ito, mangyaring kumpletuhin at isumite ang
pormang matatagpuan online na humihingi ng permisong makapagsalita sa
www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCrequest-to-speak.html.
Ang pagkumpleto at pagsumite ng pormang ito bago sa pagsisimula ng pulong ay makakatulong
sa pagpapalano ng komite.
Ang mga kahilingang magsalita na isusumite sa panahon ng pulong ay bibigyang-galang.
Upang makita ang kasalukuyang listahan ng Komite ng Ad Hoc ng Independyenteng Komisyon
ng Pagreredistrito,mangyaring bisitahin ang aming website dito
1.

Pagtawag sa Pag-uumpisa

2.

Pagtawag sa mga Dumalo

3.

Pampublikong Komunikasyon na Wala sa Ahenda
Ang mga miyembro ng publiko ay maaaring makipagtalakayan sa Independyenteng
Komisyon ng Pagreredistrito tungkol sa mga paksa na sakop sa hurisdiksyon ng komisyon,
ngunit hindi kasama bilang isa sa mga paksa sa ahenda na ito. Bawat tagapagsalita ay
limitado sa dalawang minuto lamang.
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4.

Pag-apruba ng mga Minuto ng Pulong mula sa Pampublikong Pagdinig sa PreMapping noong Setyembre 2, 2021, Regular na Pulong noong Setyembre 9, 2021, at
Pampublikong Pagdinig sa Pre-Mapping noong Setyembre 18, 2021

5.

Pampublikong Pagdinig sa Pre-Mapping (SIGURADONG ORAS alas 5:30 ng hapon)
A. Impormasyonal na presentasyon
B. Pagtanggap ng pampublikong mga komento

6.

Ulat-pagbabago sa mga Serbisyong Pangdemograpiya at Pagsasanay sa Online na
Kasangkapan sa Pagmamapa ng Pangmodelong Distrito ng Senaryo (“District
Scenario Modeler Online Mapping Tool”) ng FLO Analytics

7.

Buwanang Ulat-pagbabago sa Badyet

8.

Talakayan at Posibleng Pag-apruba ng Planong Pagpapa-abot para sa Pampublikong
mga Pagdinig para sa Balangkas na Mapa

9.

Talakayan at Posibleng Pag-apruba ng Karagdagang Suporta mula sa ABASD at
Kaugnay na Kontrata sa mga Susog sa Badyet

10.

Pagpapa-abot ng ABASD at Ulat-pagbabago ng mga Metriks

11.

Talakayan Tungkol sa mga Hinaharap na mga Bagay sa Ahenda para sa mga
Paparating ng mga Pulong ng IRC

12.

Pagtatapos

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:
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 wika sa pagpupulong, ang mga
inbidwal ay dapat tumawag sa (619) 409-3003 o ipadala sa email sa redistricting@sdcounty.ca.gov ng hindi bababa
sa 24 na oras bago ang pagpupulong.
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Ang County ng San Diego ay patuloy na sumusunod sa mga patnubay ng Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng
California na nagtalaga sa mga indibidwal na hindi pa nabakunahan na gumamit ng takip sa mukha kung nasa loob
ng mga gusali. Ang County ay sumusunod din sa patnubay ng Mga Sentro ng Pag-iwas at Pagkontrol ng Sakit na
nagrerekomenda na lahat ay dapat gumamit ng takip sa mukha kung nasa loob ng mga lugar na pampubliko, anuman
ang katayuan sa pagbabakuna.
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