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PAUNAWA SA PUBLIKO 
 
Ang paunawa ay ibinibigay sa pamamagitan nito na ang pangalawang Pampublikong Pagdinig para 
sa Draft ng Plano ng Administrasyon ng Eleksyon alinsunod sa Voter's Choice Act ay gaganapin sa 
Huwebes, Ika-3 ng Pebrero, 2022. Dahil sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 at kasalukuyang 
patnubay sa COVID-19, ang paparating na pampublikong pagdinig ay gaganapin nang virtual at 
personal. Ang publiko ay hinihikayat na sumali nang virtual upang makapagbigay ng sapat na espasyo 
sa kwarto para sa mga kinakailangan na lumahok nang personal. 
 
Ang paunawa ay karagdagang ibinigay na ang Draft na Plano ng Administrasyon ng Eleksyon ay 
naka-post sa website ng Tagapagrehistro ng mga Botante sa Voter's Choice Act (sdvote.com). Ang 
plano ay available sa English at isinalin sa mga wikang sakop ng lokal ng county, estado, at pederal 
alinsunod sa batas at patakaran ng county. 
 
Mga Wikang Sakop ng Pederal          
Chinese Filipino  Spanish  Vietnamese       
 
Mga Wikang Sakop ng Estado         
Japanese Korean 
 
Wikang Sakop ng Patakaran ng Board ng County ng San Diego        
Arabic  
 
Ang mga komento sa plano ay maaaring isumite gamit ang online na porma ng komento sa website 
ng Tagapagrehistro sa Voter’s Choice Act (sdvote.com), sa pamamagitan ng email sa 
rovmail@sdcounty.ca.gov, sa pagsulat, o sa pampublikong pagdinig. Ang mga nakasulat na komento 
ay dapat na i-adres sa Tagapagrehistro ng mga Botante sa County ng San Diego, sa 5600 Overland 
Avenue, San Diego, CA 92123. 
 
 
Petsa ng Miting: Huwebes, Ika-3 ng Pebrero, 2022 

Oras ng Miting: ika-5:30 ng hapon hanggang ika-7:30 ng gabi. 
Lugar ng Miting: County Administration Center – Chamber Room 310 
       1600 Pacific Highway  
       San Diego, CA 92101 

Ang impormasyon ng Zoom webinar ay magiging available sa lalong madaling 
panahon sa sdvote.com sa ilalim ng Voter's Choice Act (sdvote.com) at sa 
Kalendaryo ng Komunidad (sdvote.com). 
 
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Pampulikong Pagdinig, mangyaring 
tumawag sa (858) 565-5800, toll free sa (800) 696-0136, o bisitahin ang Voter’s Choice 
Act (sdvote.com). 

http://www.sdvote.com/
https://www.sdvote.com/content/rov/tl/VotersChoiceAct.html
https://www.sdvote.com/content/rov/tl/VotersChoiceAct.html
mailto:rovmail@sdcounty.ca.gov
https://www.sdvote.com/content/rov/tl/VotersChoiceAct.html
https://www.sdvote.com/content/rov/tl/outreach/community_calendar.html
https://www.sdvote.com/content/rov/tl/VotersChoiceAct.html
https://www.sdvote.com/content/rov/tl/VotersChoiceAct.html


Registrar of Voters Public Notice 
Page 2 
January 25, 2022 
 
 
 
Para sa mga akomodasyon sa may kapansanan o wika, mangyaring tumawag sa (858) 
565-5800, toll free sa (800) 696-0136 o mag-email sa rovmail@sdcounty.ca.gov nang 
hindi lalagpas sa limang araw ng negosyo bago ang pagdinig. Gagawin ng opisina ng 
Tagapagrehistro ng County ng San Diego ang lahat ng makakaya nito upang matupad 
ang mga kahilingang natanggap na may mas kaunting paunawa.  
Pinetsahan nitong Ika-25 araw ng Enero, 2022.  
 
 
 
Cynthia Paes  
Tagapagrehistro ng mga Botante 
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