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PAUNAWA SA PUBLIKO 
MGA MITING SA KONSULTASYON 

 
Ibinibigay dito ang paunawa na ang virtual na Miting sa Konsultasyon para sa pag-
develop ng Draft ng Election Administration Plan (EAP) alinsunod sa Voter’s Choice Act 
(VCA) ay gaganapin sa Lunes, Ika-24 ng Enero, 2022. Ang virtual na miting na ito ay 
para sa mga interesadong residente, representatibo mula sa komunidad ng may 
kapansanan, at mga organisasyon ng komunidad at indibidwal na nagtataguyod sa 
ngalan ng, o nagbibigay ng mga serbisyo sa, mga indibidwal na may mga kapansanan at 
para sa mga representatibo, tagapagtaguyod, at iba pang mga stakeholder na 
nagrerepresenta sa bawat mga komunidad ng wika ng county na sakop ng estado at 
pederal. 
  
Mga Komunidad na Sakop ng Pederal         
Chinese Filipino  Native American  Spanish Vietnamese    
   
Mga Komunidad na Sakop ng Estado        
Arabic  Japanese  Korean        Laotian 
 
Ginagawang moderno ng VCA ang pagboto sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga 
botante ng maraming maginhawang opsyon para sa pagboto ng kanilang balota. Ang 
publiko, kabilang ang mga tagapagtaguyod at mga stakeholder na nagrerepresenta sa 
mga taong may kapansanan at ang mga komunidad ng wika ng county na sakop ng 
estado at pederal ay iniimbitahan na magbigay ng input sa Election Administration Plan, 
na kinabibilangan ng paglalagay ng mga vote center at mga lokasyon ng ballot drop box, 
pati na rin ang mga plano sa edukasyon ng botante at outreach.  
 
Sa Ika-13 ng Enero, 2022, ang draft ng EAP ay ipo-post sa website ng Tagapagrehistro 
sa Voter’s Choice Act (sdvote.com). Ang mga pagsasalin ng draft ng EAP ay ipo-post din 
sa mga wika ng county na sakop ng estado at pederal. Inaanyayahan ang publiko na         
i-review ang draft na plano at magbigay ng karagdagang feedback gamit ang mga tool 
sa online ng Tagapagrehistro.  
 
Ang Tagapagrehistro ng mga Botante sa County ng San Diego ay nag-iimbita ng mga 
interesadong representatibo ng mga komunidad ng may kapansanan sa county at mga 
komunidad ng wika upang magbigay ng konsultasyon at input sa pagbuo ng draft ng EAP 
ng county. Ang lahat ng mga interesadong Partido ay hinihikayat na dumalo sa virtual na 
miting sa Lunes, Ika-24 ng Enero, 2022, mula ika-5:30 ng hapon hanggang ika-7:30 ng 
gabi. 

http://www.sdvote.com/
https://www.sdvote.com/content/rov/tl/VotersChoiceAct.html


Tagapagrehistro ng mga Botante Pampublikong Paunawa 
Ika-2 Pahina 
Ika-8 ng Disyembre, 2021 
 
 
 
Sumali sa miting sa Zoom sa pamamagitan ng kompyuter o mobile device: 
 
LINK: https://sdvote.zoom.us/j/91390186899 
Webinar ID: 913 9018 6899 
Gamitin ang “raise hand” button upang ipaalam sa moderator na gusto ninyong 
magkomento. 
 
 
Sumali sa miting sa Zoom sa pamamagitan ng telepono: 
 
I-dial ang Toll Free: (877) 853-5257 o (888) 475-4499 
Webinar ID: 913 9018 6899 
Pindutin ang *9 para ipaalam sa moderator na gusto ninyong magkomento. 
 
Ang paunawa ay ibinibigay pa na ang mga karagdagang personal at virtual na miting sa 
konsultasyon ay nagaganap sa buong buwan ng Disyembre 2021 at Enero 2022. Ang 
Tagapagrehistro ng mga Botante sa County ng San Diego ay nag-iimbita ng mga 
interesadong residente, mga representatibo mula sa komunidad ng may kapansanan, at 
mga organisasyon ng komunidad at mga indibidwal na may mga kapansanan at mga 
representatibo, mga tagapagtaguyod, at iba pang mga stakeholder na nagrerepresenta 
sa bawat mga komunidad ng wika ng county na sakop ng estado at pederal. Mahahanap 
ninyo ang na-update na iskedyul at detalyadong impormasyon sa pagpupulong sa 
Kalendaryo ng Komunidad (sdvote.com). 
 
Para sa kapansanan o mga accommodation sa wika, mangyaring tumawag sa (800) 696-
0136 (boses) o mag-email sa rovmail@sdcounty.ca.gov nang at least mas maaga sa apat 
na araw ng negosyo sa naka-iskedyul na miting sa konsultasyon. Gagawin ng 
Tagapagrehistro ng County ng San Diego ang lahat para matupad ang mga kahilingang 
natanggap nang wala pang apat na araw ng negosyo na paunawa. 
 
Napetsahan nitong ika-8 araw ng Disyembre 2021. 
 
 
 
Cynthia Paes 
Tagapagrehistro ng mga Botante 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sdvote.zoom.us/j/91390186899
https://www.sdvote.com/content/rov/tl/outreach/community_calendar.html
mailto:rovmail@sdcounty.ca.gov

