CIRCULATE SAN DIEGO & THƯ VIỆN CÔNG
CỘNG LINDA VISTA GIỚI THIỆU

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THAM GIA
NHÓM QUY HOẠCH CỘNG
ĐỒNG CỦA QUÝ VỊ
Thứ Tư, ngày 20 thán g 1 năm 2021 | 5 : 00 pm - 6 : 00 pm

Đăng ký ở đây: ww w. c irc ul a t e s d .
o rg / c p g _ ja n 2 0 2 1
Link tham dự Zoom sẽ được
cung cấp sau khi đặt chỗ

Quý vị có quan tâm tới việc giúp cộng đồng của mình phát triển không?
Tìm hiểu về các Nhóm Quy hoạch Cộng đồng (CPGs) trong Thành phố San Diego cùng với
các diễn giả - những người sẽ chia sẻ chi tiết về hoạt động quy hoạch cộng đồng và cách
quý vị có thể kết nối trực tuyến với CPG của mình.
CPGs cung cấp phản hồi quan trọng cho Thành phố về sự phát triển trong tương lai, các
lựa chọn giao thông vận tải và các nhu cầu của cộng đồng. Nhiều CPG tổ chức các cuộc
họp thông thường tại các thư viện công cộng. Do tình hình hiện tại, Thư viện San Diego và
Circulate San Diego mong muốn giúp quý vị kết nối trực tiếp với họ.
Các chủ đề được đưa ra thảo luận bao gồm:
•
•
•
•

Hoạt động của CPG là gì?
Họ làm gì trong thời gian giãn cách xã hội?
Tôi có thể tham gia như thế nào?
Tôi có đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử vào CPG của mình không?

Các diễn giả đã xác nhận tham gia bao gồm:
•
•
•

Jonathan Frankel, Nhóm Quy hoạch Cộng đồng Mission Valley
Randy Torres-Van Vleck, Ủy ban Quy hoạch Khu vực City Heights
Sẽ thông báo thêm các diễn giả khác!

Hãy tham gia cùng chúng tôi!
Sự kiện này được Chi nhánh Thư viện Công cộng Linda Vista của Thư viện Công cộng San
Diego đồng tổ chức với sự hỗ trợ của San Diego & Electric.
THỜI GIAN: 20 tháng 1 năm 2021 lúc 5pm - 6pm
ĐỊA ĐIỂM: Zoom (Đường link tham dự được cung cấp sau khi đặt chỗ)
LIÊN HỆ: Angeli Calinog · acalinog@circulatesd.org
Các dịch vụ dịch thuật
Sở Quy hoạch Thành phố San Diego cung cấp các dịch vụ biên dịch và phiên dịch cho các
cuộc họp của Nhóm Quy hoạch Cộng đồng, các cuộc họp của Ủy ban các Nhà lập kế
hoạch Cộng đồng và các sự kiện có sự tham gia của cộng đồng của Sở Quy hoạch.
Để yêu cầu các dịch vụ biên dịch và/hoặc phiên dịch cho sự kiện này, vui lòng yêu cầu dịch
vụ trước ngày 15 tháng 1 bằng cách gửi email tới planning@sandiego.gov.

