Ủy Ban Tái Phân Bổ Khu Vực của Công Dân California

Cuộc Họp Thu Thập Thông Tin Trên Toàn
Tiểu Bang

về Cộng Đồng Chung Lợi Ích (COI)
THỨ NĂM, NGÀY 9 THÁNG 9, 3 GIỜ CHIỀU – 7 GIỜ TỐI hoặc đến khi hết giờ làm việc
Đăng ký tại đây:

https://www.wedrawthelinesca.org/september_9_coi_input_meeting

Xem trực tiếp: http://videossc.com/CRC/
Số điện thoại để gọi và cung cấp ý kiến của công chúng: (877)853-5247,
Mật khẩu người tham gia: 850 2894 4968

THỨ SÁU, NGÀY 10 THÁNG 9, 3 GIỜ CHIỀU – 7 GIỜ TỐI hoặc đến khi hết giờ làm việc
Đăng ký tại đây:

https://www.wedrawthelinesca.org/september_10_coi_input_meeting

Xem trực tiếp: http://videossc.com/CRC/
Số điện thoại để gọi và cung cấp thông tin công khai: (877)853-5247,
Mật khẩu người tham gia: 884 8761 9376
Thông tin đóng góp của quý vị rất quan trọng cho sự thành công của Ủy Ban. Chúng tôi cần thông tin về Cộng
Đồng Chung Lợi Ích của quý vị để bảo vệ ranh giới của các cộng đồng của quý vị trong quá trình tái phân bổ
khu vực. Cuộc họp này chủ yếu để thu thập ý kiến đóng góp về Cộng Đồng Chung Lợi Ích và sẽ bao gồm một
phiên lấy ý kiến của công chúng vào cuối cuộc họp. Quý vị sẽ có tổng cộng 3 phút để cung cấp thông tin về
COI của quý vị.
DỊCH VỤ THÔNG DỊCH TIẾNG TÂY BAN NHA SẼ ĐƯỢC TỰ ĐỘNG CUNG CẤP CHO CUỘC HỌP NÀY.
Trong cuộc họp này, quý vị sẽ được yêu cầu mô tả cộng đồng của quý vị. Mặc dù không có quy tắc rõ
ràng về cách định nghĩa cộng đồng chung lợi ích, nhưng chúng tôi đã xác định cách thức để quý vị mô
tả cộng đồng của mình.
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CHỈ NGHE TIẾNG TÂY
BAN NHA
Điện Thoại: (888)566-1377
Mật khẩu: 3891010

•

Bắt đầu với quận/thành phố của quý vị.
Cho biết tên đường phố và các địa điểm quan trọng trong
khu vực của quý vị để giúp chúng tôi xác định giới hạn của cộng đồng của quý vị.
Các lợi ích chung của quý vị là gì?
Điều gì khiến quý vị tập hợp cùng nhau?
Điều gì là quan trọng với cộng đồng của quý vị?
Quý vị muốn ở cùng khu vực với khu vực lân cận nào đó?
Quý vị không muốn ở chung khu vực với khu vực lân cận nào đó? Tại sao có hoặc
tại sao không?
Cộng đồng của quý vị có sát cánh cùng nhau để bảo vệ các vấn đề
quan trọng, trường học, đường sá hoặc trung tâm y tế tốt hơn trong khu vực của
quý vị không?
Cộng đồng của quý vị có sử dụng cùng các dịch vụ không?

Chúng tôi hiểu rằng thời gian của quý vị rất quý báu và quy trình này có thể khá tốn thời gian. Do đó…
Hãy tiết kiệm thời gian, không cần xếp hàng! Nộp thông tin đóng góp về COI của quý vị trực
tuyến ngay hôm nay! https://DrawMyCACommunity.org/
Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng gọi đến tổng đài chính của chúng tôi theo số (916)323-0323.

