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KOMISYON SA MULING PAGDISTRITO NG MGA MAMAMAYAN NG CALIFORNIA PARA SA 2020 
 
 

Mga Pagpupulong para sa Komento ng Mga Community of Interest (COI) 

 Kinakailangan ang iyong komento para sa tagumpay ng Komisyon. Kailangan namin ang impormasyon ng iyong Community 
of Interest (Komunidad na May Pare-parehong Interes) upang kilalanin ang mga hangganan ng iyong mga komunidad sa 
proseso ng muling pagdistrito. Samahan kami sa isa sa aming mga paparating na pagpupulong para sa komento ng COI. 
Para sa impormasyon ng event, bisitahin ang aming website:  
https://www.wedrawthelinesca.org/meetings  
 

 

Mga Kahilingan sa Wika at Accessibility: 
• Ang mga meeting na may nakatakdang wika ay awtomatikong magkakaroon ng pagsasalin sa mga wikang iyon. 

Pwedeng humiling ng pagsasalin sa mga karagdagang wika. 

• Ang mga kahilingan para sa pagsasalin ay dapat isumite nang limang araw ng negosyo bago ang pagpupulong. 
Maaaring ipadala ang mga ito sa pamamagitan ng email: interpreter.request@crc.ca.gov, sa form ng pagrehistro 
o sa pamamagitan ng pagtawag sa aming mga tanggapan sa (916)323-0323. 

• Ang mga kahilingan para sa mga pagbabago o akomodasyon na kaugnay ng kapansanan ay dapat gawin nang 
hindi bababa sa limang araw ng negosyo bago ang pagpupulong at dapat isumite sa pamamagitan ng email sa: 
votersfirstact@crc.ca.gov o sa pamamagitan ng pagtawag sa aming mga tanggapan sa (916)323-0323. 
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Mga Pagpupulong para sa Komento ng Mga Community of Interest (COI) 

 

Mga Detalye ng Pagpupulong: 

• Magkakaroon ka ng kabuuang 3 minuto para ibigay ang komento ng iyong COI. 

• Magkakaroon ng pangkalahatang pagkomento ng publiko sa dulo ng pagpupulong. 

• Ang tatawagang numero para sa komento ng publiko ay (877)853-5247. Pwede mong makuha ang call-in code 
(code para sa pagtawag) sa araw ng event sa aming live stream: http://videossc.com/CRC/ o pagtawag sa 
aming tanggapan sa (916)323-0323. 

• Inirerekomendang magrehistro para magpareserba ng time slot pero hindi ito kinakailangan para makilahok. 

• Kung hindi mo nais magbigay ng personal na impormasyon para sa pagrehistro, pwede kang tumawag sa araw 
ng event upang pumila para magsalita. 

• Makatipid ng oras. Isumite ang komento ng iyong COI online: https://DrawMyCACommunity.org/  

ZONE MGA COUNTY 

A Del Norte, Humboldt County, Mendocino, Lake, 
Napa, Sonoma, Trinity 

B Butte, Colusa, Glenn, Lassen, Modoc, Plumas, 
Shasta, Siskiyou, Tehama  

C Alameda, Contra Costa, Marin, San Francisco, San 
Mateo, Santa Clara, Solano 

D El Dorado, Nevada, Placer, Sacramento, Sierra, 
Sutter, Yolo, Yuba  

E Monterey, San Benito, San Luis, Obispo, Santa 
Barbara, Santa Cruz, Ventura 

F Fresno, Kern, Kings, Madera, Merced, San 
Joaquin, Stanislaus, Tulare 

G Alpine, Amador, Calaveras, Inyo, Mariposa, Mono, 
Tuolumne 

H Los Angeles 

I Riverside, San Bernardino 

J Orange 

K Imperial, San Diego 
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