
 

 
Isang karangalan ang magserbisyo sa inyo bilang inyong Councilmember. 

Welcome sa District 7 Dispatch! 
Bilang isang nitibo sa San Diego at ngayon ay inyong bagong halal na Councilmember, isang 
karangalan ito na magserbisyo sa inyo at sa inyong mga pamilya.  
 
Una sa lahat, gusto kong pasalamatan ang dating Councilmember na si Scott Sherman at ang 
kaniyang koponan para sa pagiging mapagbigay ng kanilang oras at pag-aasikaso sa maayos na 
transisyon para sa akin at sa aking koponan sa opisinang ito.  
 
Kami ay nasa sa opisinang ito sa halos isang buwan at kalahati. Pagkatapos noon, ako ay nahirang 
na magserbisyo bilang Pangulo ng Economic Development at Intergovernmental Relations 
Committee, Bise Pangulo ng Public Safety at Livable Neighborhoods Committee pati na rin ang 
Rules Committee, at isang miyembro sa Budget and Government Efficiency Committee. 
Karagdagan pa sa mga committee na ito sa City Level, ako rin ay hinirang na magserbisyo sa San 
Diego River Conservancy Board bilang Pangulo sa Mission Trails Regional Park Task Force at sa 
marami pang SANDAG boards. Ang partisipasyon ko sa mga board na ito ay tumitiyak sa ating 
Distrito na madinig ang ating boses sa regional level at sa pinaka-importanteng problema sa ating 
mga pamilya.  
 
Ang aking opisina ay nagtatrabaho ng mabuti para mabigyang pansin ang napakaraming mga 
problema na napapaharap sa ating mga komunidad. Sa sandaling ito, kami ay gumagawa ng plano 
para makuha ang pinakamagandang elektrisidad at gas franchise agreement sa SDG&E, 
pagkatapos ipagpatuloy ang napagkasunduan hanggang Hunyo 1. Sa prosesong ito, katulad ng iba, 
uunahin ko ang pangangailangan ng mga residente sa District 7, sisiguraduhin na ang mga 



nagmamay-ari ng mga bahay at mga negosyo ay magkakaroon ng kinakailangang elektrisidad sa 
abot-kayang singil para mapangalagaan ang kanilang pamilya, mga empleyado at mga mamimili. 
 
Bilang inyong Councilmember, plano kong bigyang pansin ang matagal nang mga problema sa 
murang pabahay at kawalan ng tirahan habang nagpapatupad ng kaginhawaan para sa mga 
pamilya at mga negosyo na nagdurusa dahil sa pandemya. Ang inyong pisikal at pinansyal na 
kalusugan ay ang pangunahin naming responsibilidad. 
 
Sa pagkakaalam ng nakararami, sa pagpupulong ng City Council na naganap noong Martes, Enero 
26. Iminungkahi ko na pahabain ang ating City’s eviction moratorium para sa komersyal at 
residensyal na nangungupahan. Marami sa mga residente ng District 7 ay nahihirapan na 
makaahon, samantalang walang magandang panahon na paalisin ang kahit na sino patungo sa 
kalsada, ngayon na mas mahirap na panahon para mangyari iyon.  
 
Maraming salamat ulit para sa pagtitiwala sa napakalaking karangalan na ito. Magseserbisyo ako ng 
totoo, malinaw at may integridad.  

-Raul A. Campillo 

 

Ipinakikilala namin ang aming mahuhusay na staff 
Ikinagagalak kong i-anunsyo na ako ay mayroong mga napakatalento, makaranasan, masigla at 
iba’t ibang staff na nagbibigay ng napakahusay na serbisyo para sa mga residente ng District 7 
habang ako ay nasa termino. Kami ay magtatrabaho ng mabuti para harapin ang mga importanteng 
mga  problema ng mga pamilya sa San Diego.  

 

 

Ang Estado sa ating Siyudad 



Maaga sa buwang ito, si Mayor Todd Gloria ay naghatid ng kaniyang inaugural State of the City 
address. Ang kaniyang mga sinabi ay tapat at makapangyarihan at ako ay mayroong mga iniisip na 
gusto kong idagdag sa ngalan ng mga residente ng District 7; paki-click ang video sa ibaba at 
panoorin.  

 

Samahan ninyo ako at ang koponan ng ating Mayor ngayong Pebrero 11 
para mas malaman ang tungkol sa gas at elektrisidad na franchise, at para 
marinig ang inyong mga puna.  
Ako ay nagagalak para sa maraming residente ng District 7 na tumawag sa kamakailang Council 
meeting para marinig ang inyong mga boses tungkol sa mga kritikal na mga desisyon na 
napapaharap sa ating City leadership. Bumoto ako para sa limang buwan na pagpapatuloy ng ating 
kasalukuyang kasunduan sa SDG&E para bigyan tayo ng panahong gumawa ng pinakamahusay na 
kasunduan para sa mga San Diego ratepayers at para kunin ang puna ng komunidad. Para 
makasiguro na ang lahat ng boses sa komunidad ay maririnig, ako ay gagawa ng pagpupulong para 
sa mga residente ng D7 kung saan ang mga staff ng ating Mayor ay may presentasyon tungkol sa 
franchise na kasunduan at kukunin namin ang mga puna ng komunidad. Paki-click dito para mag-
RSVP. 
 
Ang pagpupulong tungkol sa pakikipagkasundo ng franchise ay ang pinakauna sa ating Town Hall 
series habang tayo ay magkakaroon ng pagpupulong para lang sa bawat komunidad ng D7. Para 
magregister sa Community Town Hall, paki-click lang ang isa na gusto ninyong salihan sa ibaba:  

participar:https://iqconnect.lmhostediq.com/iqextranet/iqClickTrk.aspx?&cid=FSL_SD_CD7&crop=00
00.0000.0000.0000&report_id=&redirect=https%3a%2f%2fsandiego.zoomgov.com%2fmeeting%2fre
gister%2fvJItduqvqT0rG3xjI81gII9iSOkYfq0wHVQ&redir_log=719075391063550 

Linda Vista - Feb/18  

Mission Valley - Feb/23  

Del Cerro - Feb/24 

San Carlos - Mar/01  

Tierrasanta - Mar/03  

Sierra Mesa - Mar/04  

https://sandiego.zoomgov.com/meeting/register/vJItc--hrDIoHvWGes3dfQEZQcnvmNL0PsQ
https://sandiego.zoomgov.com/meeting/register/vJItdu2opj4tGWravGDJEaW0GCg9z_joUvM
https://sandiego.zoomgov.com/meeting/register/vJIsdOqgrz0uGhWaLYUjp49j2jMA8LIuLzc
https://sandiego.zoomgov.com/meeting/register/vJItc-qvrTgsH4wNOYmeZmayuUoejPPMFSw
https://sandiego.zoomgov.com/meeting/register/vJIsfuCprzwjH6cK65sAuJ9jWsNT65OQxJw
https://sandiego.zoomgov.com/meeting/register/vJItcu6qrDgpE4Rh3gZ0SfVXaw0aLqy7_Rc


Grantville/Allied Gardens - Mar/23       

 

Update sa Komunidad:  

Del Cerro: 

Kami ay nagagalak na ipaalam sa inyo na naresolba na ang dalawang problema na nakakasama sa 
komunidad ng Del Cerro sa mga nakaraang mga buwan. Una, mayroong street light na mahigit 
isang taon na hindi na gumagana sa Claremont Avenue na nagdudulot ng peligro para sa mga 
residente at mga nagmamaneho. Ikinagagalak kong magtrabaho kasama ang ating City Street 
Division at si Jared Miller-Sclar na ating kinatawan ng Distrito para sa Del Cerro, para mas madali 
itong maresolba. Ang street light ngayon ay nagliliwanag na ulit.  
 
Pangalawa, kami ay may kaalaman sa “No U-turn” sign sa Del Cerro Boulevard na inalis at pinalitan 
ng hindi masyadong nakikita, pansamantala at natutuping karatula. Sa kasamaang-palad, ang 
karatulang iyon ay hindi na napalitan. Isang residente ng Del Cerro ang humiling na palitan ng 
siyudad ang natutuping karatula at palitan ito ng permanenteng karatula na nakakabit sa isang 
poste. Pagkatapos kumontak ng aming opisina sa City’s Transportation at Storm Water (TSW) 
Division, ang mga City workers ay nagpaalam sa amin kinabukasan na ang orihinal na karatula ay 
naibalik na.  
 
Maraming Salamat sa mga residente na sumulat sa aming opisina para magpahayag ng kanilang 
pananaw ukol sa All-People’s Church na mungkahi sa development project. Pinapahalagahan namin 
ang mga puna galing sa komunidad tungkol sa mga problema ng siyudad at naiintindihan namin ang 
malakas na damdamin. Habang nasa isip namin ito, ang aming opisina ay hindi maaaring gumawa 
ng kahit na ano kung walang boto sa Council, kung saan ngayon ay hindi nakatakda. Para sa 
karagdagang impormasyon kung bakit hindi kami maaaring kumuha ng posisyon, pakibasa ang 
nakatutulong na explainer mula sa Voice of San Diego.  
 
Kung kayo ay may mga tanong at mga kinababahala na gusto naming bigyang pansin, mag-email 
lang kay Jared sa JMillerSclar@sandiego.gov. 

Tierrasanta: 
Sa nakaraang buwan, bumoto ako para bigyan ng pondo ang panghuling konstruksyon sa 
Tierrasanta Dual Pump Station. Ang aming opisina ay nagsumite ng aking budget priority memo at 
kasama na ang pagrespeto sa Tierrasanta. Binigyang pansin ko ang mga problema tungkol sa 
kondisyon ng mga kalsada sa may Claremont Mesa Drive at ang kinakailangang pagpapakalma ng 
trapiko sa may collector roads. Nakumpuni namin ang bumabang street sign sa may Rueda Drive at 
ang kalsada ay nakatakda ng ayusin sa loob ng taong ito. Kami rin ay nasasabik ng ayusin ang 
maraming mapanganib na mga potholes sa may Via Temprano na ipinaalam ng mga residente sa 
aming opisina.  
 
Bukod diyan, isang pampublikong problema ang may kinalaman sa kaligtasan: pakiusap na maging 
alerto sa ating water pipe construction sa Mission Trails Regional Park. Hinihimok namin kayong 
sunding mabuti ang mga karatula dahil ang mga makina at equipment ay maaaring maging 
mapanganib. Kami ay reresponde sa mga problema sa komunidad sa lalong madaling panahon. 
Kung kayo ay may mga tanong o mga ikinababahala na gusto ninyong ipaalam sa amin, mag-email 
kay Vic sa vvettiyil@sandiego.gov. Panghuli, Salamat sa Tierrasanta Community Council para sa 
pagsalubong sa akin at kay Vic.  

https://sandiego.zoomgov.com/meeting/register/vJIsdumrrz4vHtbQADrWZ1F4xZt2JbBzXwU


 

Serra Mesa: 

Dahil sa ating Kinatawan ng Distrito na si Vic na nagtrabaho simula noong nakaraang buwan, 
bumibisita siya ng madalas sa komunidad para mag-imbestiga sa mga problema na ipinaaalam sa 
aming opisina, kumukuha ng mga litrato, at ipinapadala sa mga departamento na may kinalaman 
dito.  
 
Sa nakaraang buwan, nagsumite kami ng aming budget priorities memo. Kasama ang pagrespeto 
sa Serra Mesa, binigyan pansin namin ang mga problema sa ADA Cross Walks, Traffic Calming 
measures sa Mission Village, Murray Ridge, at Birdland areas. Kami ay nagagalak na ipaalam sa 
inyo na naayos na namin ang iilang potholes sa may Success at Marathon at mas marami pa sa 
Mission Village areas na nakatakda ng ayusin ngayong tag-init. Kami ay humiling ng balita mula sa 
siyudad tungkol sa mga ilaw na hindi gumagana sa Mission Village Drive at sa mga wire sa ilalim ng 
lupa sa Murray Ridge area. Karagdagan pa, bumoto din ako sa pagbibigay ng pondo para sa 
pagkuha ng mga sumasakop na puno ng mga Palma sa Ruffin Canyon. Kung kayo ay may mga 
tanong at mga ikinababahala na gusto ninyong ipaalam sa amin, mag-email lang kay Vic sa 
vvettiyil@sandiego.gov. Panghuli, Salamat sa Serra Mesa Community Council para sa pagsalubong 
sa akin at kay Vic sa inyong pinakahuling pagpupulong. 

 

Grantville/Allied Gardens: 

Salamat sa mga miyembro ng Allied Gardens/Grantville Kiwanis para sa pagsalubong sa aking 
kinatawan ng distrito, si Sanna Loando sa inyong pagpupulong. Umaasa akong makadalo sa inyong 
susunod na pagpupulong sa hinaharap.  



 

Kami ay may ibabahaging balita may kinalaman sa Mission Gorge Neighborhood Park. Itong 5.3 
ektarya na parke ng komunidad, kasama ang 0.7 ektarya na parke ng aso at ibang pang mga 
amenidad, ay inirerekomenda para sa pag-apruba sa Park at Rec Board sa kanilang advisory 
capacity sa City Council ngayong Enero 21.  
 
Ako ay umaasa na makadalo sa pagpupulong ng Navajo Community Planners Inc. ngayong Pebrero 
10.  
 
Kung kayo ay may mga tanong o mga ikinababahala na gusto ninyong ipaalam sa amin, mag-email 
lang kay Sanna sa SLoando@sandiego.gov. 

San Carlos: 
Salamat sa San Carlos Area Council para sa pag-imbita sa akin at sa aking kinatawan para sa San 
Carlos na si Sanna sa pagdalo sa inyong virtual holiday party noong nakaraang buwan. Ako ay 
umaasa na makilala kayo at makatrabaho kayong lahat para tumibay pa ang ating komunidad.  
 
Bilang isang Councilmember, plano kong unahin ang San Carlos Library at siguraduhin na makuha 
ang atensyon na kinakailangan at nararapat dito. 
 
Katulad ng nabanggit ko kanina, ako ang Pangulo sa Mission Trails Regional Park Task Force at 
patuloy na itataguyod ang pagpapabuti ng mga daan at mga nakapaligid na mga amenidad.  
 
Kung kayo ay may mga tanong o mga ikinababahala na gusto ninyong ipaalam sa amin, maaari 
kayong mag-email kay Sanna sa SLoando@sandiego.gov. 

Linda Vista: 
Ang Linda Vista ay isang komunidad na mayaman sa kasaysayan, at ang ating kinatawan sa distrito 
na si Anthony Hackett ay kinilala ang maraming mga miyembro sa komunidad na ito. Nakipag-
ugnayan si Anthony sa Bayside Community Center at inaral ang kasaysayan nito, ang mga serbisyo 
na binibigay nila sa komunidad, at nagpulong siya kasama ang mga staff virtually. 
 
Nitong nakaraang Lunes, ako ay masayang sumali sa Linda Vista Planning Group general meeting, 
at pagkatapos ay dumalo rin si Anthony sa Group’s Affordable Housing Task Force para maging 
aking kinatawan sa mga talakayan tungkol sa paraan kung paano magkaroon ng pabahay na abot-
kaya para sa mga taong nagtatrabaho sa siyudad.  
 
Ibinahagi rin ni Anthony ang aking budget priorities para sa komunidad ng Linda Vista kasama ang 
aking mga hangaring makita ang Mini-ADA Park na mabubuo sa loob ng John Baca Park, 
pagpopondo para sa Linda Vista Community Center at ang Linda Vista Library. Tumugon din si 



Anthony sa mga tawag gamit ang “Get it Done” App tungkol sa mga basura at mga inabandonang 
mga encampment clean-ups.  
 
Kung kayo ay may mga tanong o mga ikinababahala na gusto ninyong ipaalam sa amin, maaari 
kayong mag-email kay Anthony sa HackettA@sandiego.gov. 

Mission Valley: 

Ang aking opisina ay nangangasiwa at may komunikasyon sa Community Advisory Group na 
nagbabalita sa mga residenteng nakapaligid at mga business owner sa dating Residents Inn na 
ngayon ay permanenteng sumusuporta sa housing apartment complex. Si Anthony at ako ay 
dumalo rin sa pagpupulong ng Mission Valley Planning Group kung saan isa siya sa dating 
miyembro ng board at nagpabatid sa Pangulo ng aking budget priorities para sa Mission Valley 
kasama ang curb ramps at ang ADA upgrades, lead pedestrian intervals, pedestrian countdown 
signals, pedestrian scale lighting, at sidewalk constructions. Nagsalita rin si Anthony kasama ang 
mga residente sa komunidad at natutunan nila kung paano gumawa ng isang maagap na paraan sa 
mga inabandonang mga basura at mga grupo sa pamamagitan ng pagbuo ng 
malawakang  paglilinis ng komunidad na gusto kong salihan sa lalong madaling panahon.  
 
Isang malaking pasasalamat sa PATH para sa pag-aasikaso sa akin at sa aking koponan para sa 
informative event sa tabi ng San Diego River kaninang umaga. Buong-buo ang aking suporta sa 
PATH sa kanilang misyon na tapusin ang Kawalan ng tirahan. Sa ngalan ng Council District 7, kami 
sa siyudad ay masayang papanig sa laban na ito at ipagpapatuloy namin ang pag-unlad ng aming 
gawain para sa pagpapatuloy ng pagpopondo para sa Convention Center shelter at pagpapatuloy sa 
ating City’s eviction moratorium. Umaasa kami na makatrabaho ang PATH para makahanap ng 
permanenteng suporta sa pabahay para sa mga taong nakararanas ng kawalan ng tahanan sa tabi 
ng ilog, at nagpapasalamat kami sa pagkakaroong ng suporta mula sa aming kapareha sa pederal 
na antas na si Representative Sara Jacobs na magkasama naming tutulungan ang mahihinang mga 
tao.  
 

 

Kung kayo ay may mga tanong o mga ikinababahala na gusto ninyong ipaalam sa amin, maaaring 
kayong mag-email kay Anthony sa HackettA@sandiego.gov. 

 



 

Small Business Spotlight: Lilac Thai Kitchen  
Ang mga maliliit na mga Negosyo ay ang pundasyon ng lokal na ekonomiya at alam nating lahat na 
ang pandemya ay nagbigay ng mahirap na panahon para sa kanila, lalong lalo na sa mga restawran 
na hindi nakapagbigay serbisyo sa kanilang mga suki sa personal dahil sa paghihigpit sa kaligtasan 
para sa COVID-19. 
 
Kada buwan, bibigyan pansin namin ang isang maliit na Negosyo sa District 7 na palagay namin ay 
karapat-dapat na bigyan ng suporta sa komunidad sa napakahirap na panahong ito.  
 
Sa buwang ito, ang maliit na Negosyo na nakatanggap sa aming pansin ay ang Lilac Thai Kitchen 
sa Tierrasanta na matatagpuan sa 10480 Claremont Mesa Blvd. Nagseserbisyo ang Lilac ng isang 
malaking menu na masarap na otentikong mga pagkaing Thai na may kasamang vegetarian at 
plant-based na pagpipilian. 

 

Ang paborito ni Raul ay: Chicken Pad Thai 
 

Memos: 

Ang lahat ng mga memo na isinumite ng aming opisina, kasama ang aming budget priorities memo, 
ay nakalagay sa ating City Council Website. Maaari mong makita ito kahit anong oras DITO. 
 


