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XIN MỜI BẠN CÙNG THAM GIA 
CUỘC HỌP SẮP TỚI CỦA NHÓM ĐẶC 

NHIỆM TÁI PHÂN ĐỊNH RANH GIỚI 
KHU GIÁM SÁT 10

THỨ BẢY, ngày 5 tháng 3 năm 2022 vào lúc 10:00 sáng

CÁCH THAM GIA

Cuộc họp trên mạng - Nếu muốn đưa ra nhận xét, các thành viên cộng đồng có thể 
gọi số 415-655-0001, nhập ID cuộc họp là 2487 933 6629, bấm dấu # hai lần rồi bấm 

*3 để được chuyển vào đường dây dành cho những người trình bày nhận xét.
Dịch vụ thông dịch viên có thể được cung cấp nếu được yêu cầu ít nhất 48 tiếng trước giờ họp. 
Vui lòng liên lạc với Văn phòng Thư ký Hội đồng theo số 415-554-5184 để biết thêm thông tin.

Mỗi mười năm, các Khu Giám Sát ở San Francisco được vẽ lại ranh giới để đảm bảo 
mỗi khu có dân số bằng nhau. Các thành viên cộng đồng được khuyến khích tham gia 
vào thủ tục tái phân định ranh giới này.

Tại sao việc tái phân định ranh giới lại quan trọng?
Việc tái phân định ranh giới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng của từng cộng đồng 
để tiếp cận các nguồn lực và nêu lên các mục đích, mục tiêu và mong muốn của họ. 
Thủ tục này giúp đảm bảo rằng các Cộng đồng Lợi ích được giữ nguyên vẹn và được 
đại diện tốt.

»  Tham dự một cuộc họp sắp tới của Nhóm Đặc Nhiệm! Tất cả mọi cư dân của  
San Francisco được mời đóng góp ý kiến về khu vực của mình cũng như nộp  
bản đồ đề xuất. Để tìm lịch họp và sử dụng công cụ vẽ bản đồ, bạn có thể truy  
cập trang mạng của RDTF tại sfelections.org/rdtf. 

»  Gửi nhận xét qua email đến rdtf@sfgov.org 

»  Ghi danh vào danh sách nhận thông tin cập nhật qua email tại sfelections.org/rdtf 

»  Theo dõi Nhóm Đặc Nhiệm Tái Phân Định Ranh Giới  
trên Facebook và Twitter:@RedistrictSF 


