
Ủy ban Tái phân chia thành phố San Diego 

Chương trình họp ảo  

Thứ năm, ngày  17tháng 6 năm 2021 lúc 3:00 chiều .m. 

 

Phát sóng trực tiếp công khai trên Zoom Webinar:  

https://sandiego.zoomgov.com/j/1613308818 

 

 

Gọi để đặt hàng 

  

Cuộc gọi Cuộn Ủy viên 

  

Bình luận công khai không theo chương trình nghị sự 

Bình luận công khai không theo chương trình nghị sự cung cấp cho các thành viên của công chúng cơ hội 

giải quyết Ủy ban Tái phân chia khu vực về bất kỳ vấn đề quan tâm nào không được lên lịch trong 

chương trình nghị sự; tuy nhiên, chủ đề phải thuộc thẩm quyền của Ủy ban. Xin lưu ý rằng Ủy viên và 

nhân viên Thành phố sẽ không trả lời phản hồi hoặc trả lời các câu hỏi trong quá trình bình luận công 

khai không theo chương trình nghị sự. Các câu hỏi có thể được gửi qua email 

Redistricting2020@sandiego.gov 

  

Mục 1 - Báo cáo của Chủ tịch 

 

Mục 2 - Nhận xét của Ủy viên  

  

Mục 3 - Nhận xét của Tham mưu trưởng  

  

Mục 4 - Nhận xét của Luật sư Thành phố  

 

Mục 5 - Phê duyệt hồ sơ hành động cho cuộc họp ngày  20 tháng5 năm 2021 

 

Mục 6 -  Phê duyệt Khuyến nghị của Tiểu ban Tiếp cận Cộng đồng về Dịch vụ Dịch thuật 

• Thuyết trình chủ tịch tiểu ban tiếp cận cộng đồng 

 

Mục 7  - Cập nhật từ Ánh xạ Tiểu ban 

• Lập bản đồ trình bày chủ tịch tiểu ban 

  

Item  8 - Cập  nhật từ Luật sư  Subcommitte 

• Trình bày Chủ tịch Tiểu ban Tư vấn Pháp lý 

  

Mục 9  - Trình bày pháp lý về các nguyên tắc nhỏ gọn và tiếp giáp trong việc phân chia lại bằng cách   

  Phó luật sư thành phố Jennifer Berry và Kathy Steinman 

 

Mục 10  - Đã hoàn  thành 

  

https://sandiego.zoomgov.com/j/1613308818

