ITINATANGHAL NG CIRCULATE SAN DIEGO

KUNG PAANO SASALI
SA GRUPO NG
PAGPAPLANO SA
IYONG KOMUNIDAD
Mar tes , P ebre r o 2 , 2021 | 5 : 00 pm - 6 : 30 pm

Magrehistro dito:
w w w .c i r c u l a t e s d .o r g / c p g _p e b 2 0 2 1

Ang link ng Zoom ay ibibigay
sa RSVP

Interesado ka bang tumulong sa pagpapaunlad ng 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 tunay
na makakonekta sa iyong CPG.
Ang CPGs ay magbibigay ng mahalagang puna sa Lungsod tungkol sa paglago ng kinabukasan, mga
opsyon ng transportasyon, at mga pangangailangan ng komunidad. Maririnig natin mula sa kasalukuyan
at dating mga miyembro ng CPG ang tungkol sa kanilang karanasan: Paano sila nasangkot, kung ano
ang ginagawa nila sa kanilang CPG, at kung bakit ito ay mahalaga. Kung hindi mo pa narinig ang tungkol
sa mga CPG o isinasaalang-alang ang pagtakbo para sa isang puwesto sa
CPG, mangyaring sumali
sa amin at magtanong sa kaganapang ito.
Ang mga paksa na tatalakayin ay kabilang ang:
•
•
•
•

Ano ang ginagawa ng mga CPG?
Ano ang kanilang ginagawa sa panahon ng may pisikal na pagdidistansya?
Paano ako makikilahok?
Kwalipikado ba ako na tumakbo para sa aking CPG?

Sumali sa amin!
Ang co-host ng kaganapang ito ay ang Planning Department ng City of San Diego’s at ginawang posible
kasama ang suporta mula sa San Diego Gas & Electric.
KAILAN: Pebreo 02, 2021 sa 5pm – 6:30pm
SAAN: Zoom (Ang Link ay Ibibigay Sa RSVP)
CONTACT: 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 pagsasalinwika 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 humiling ng mga serbisyong pagsasalin-wika at/o pagpapakahulugan sa kaganapang ito,
mangyaring humiling ng mga serbisyo sa ika-26 ng Enero sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa
planning@sandiego.gov.

