
ANG CIRCULATE SAN DIEGO at ANG LINDA 
VISTA PUBLIC LIBRARY AY NAGTATANGHAL 

KUNG PAANO SASALI 
SA GRUPO NG 
PAGPAPLANO SA 
IYONG KOMUNIDAD 
Miyerkules,  Enero  20 ,  2021  |  5 : 00 pm  -  6 : 00 pm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Magrehistro di to:  

www. c i rcu latesd. org/cpg_ jan 2021 
 
 

Ang link ng Zoom ay ibibigay 
sa RSVP 

http://www.circulatesd.org/cpg_jan2021


Interesado ka bang tumutulong na umuunlad ang iyong komunidad?  

Matuto tungkol sa Community Planning Groups (CPGs) sa Lungsod ng San Diego na may 
mga panelista na magbabahagi ng pasok at labas (ins and outs) sa pagpaplano ng 
komunidad at kung paano ka birtuwal na makakonekta sa iyong CPG.  

Ang CPGs ay magbibigay ng mahalagang puna sa Lungsod tungkol sa paglago ng 
kinabukasan, mga pagpipilian ng transportasyon, at mga pangangailangan ng komunidad. 
Maraming mga CPGs na ginaganap ang kanilang regular na mga pagpupulong sa 
kapitbahayang publikong mga aklatan. Sa ganung hindi maaari sa kasalukuyan, ang San 
Diego Public Library at ang Circulate San Diego ay gustong tutulong sa iyo na makakonekta 
sa kanila sa online. 

Ang mga paksa na talakayin ay kabilang kung:  

• Ano ang gagawin ng mga CPG? 
• Ano ang kanilang gagawin sa panahon ng pisikal na pagdidistansya? 
• Paano ako makikilahok? 
• Kwalipikado ba ako na tatakbo para sa aking CPG? 

Ang kumpirmadong mga panelista ay kabilang: 

• Si Jonathan Frankel, sa Mission Valley Community Planning Group 
• Si Randy Torres-Van Vleck, sa City Heights Area Planning Committee 
• Ang marami pang tagapagsalita na sumusunod! 

Sumali sa amin! 

Ang co-host ng kaganapang ito ay ang Linda Vista Public Library Branch ng San Diego 
Public Library at ginawang posible kasama ang suporta mula sa San Diego Gas & Electric. 

KAILAN: Enero 20, 2021 sa 5pm - 6pm  
 
SAAN: Zoom (Ang Link ay Ibibigay Sa RSVP) 
 
KONTAK: Angeli Calinog · acalinog@circulatesd.org 

 

Mga Serbisyo ng Pagsasalin-wika 

Ang Kagawaran ng Pagpaplano sa Lungsod ng San Diego ay nag-aalok ng mga serbisyo 
ng pagsasalin-wika at pagpapakahulugan para sa mga pagpupulong ng Community 
Planning Group, mga pagpupulong ng Community Planners Committee, at ibang mga 
pangyayari ng pakikipag-ugnayan sa komunidad ng Kagawaran ng Pagpaplano.  

Upang maghiling ng mga serbisyong pagsasalin-wika at/o pagpapakahulugan sa 
kaganapang ito, mangyaring maghiling ng mga serbisyo sa ika-15 ng Enero sa 
pamamagitan ng pagpapadala ng email sa planning@sandiego.gov. 
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