
 
TASK FORCE PARA SA MULING PAGDIDISTRITO 

       LUNGSOD AT COUNTY NG SAN FRANCISCO 
                        MGA TALA O MINUTES 

 
 

Isinagawa sa pamamagitan ng Videoconference o Komperensiya sa Pamamagitan ng 
Internet 

(Nagkaloob ng pamamaraang makasali mula sa ibang lugar sa pamamagitan ng teleconference 
o komperensiya sa pamamagitan ng telepono) 

www.sfgovtv.org  
 

Disyembre 10, 2021 – 3:00 PM 
 

Espesyal na Pulong 
 

Mga Kasapi : Jeremy Lee, Jose Maria (Chema) Hernández Gil, J. Michelle Pierce, Matthew 
Castillon, Arnold Townsend, Lily Ho, Raynell Cooper, Chasel Lee, Ditka Reiner 

 
 

1. Panawagan ukol sa Pagsisimula ng Pulong at Pagtatawag ng mga Pangalan ng mga 
Inaasahang Dumalo 

 
Nagpulong ang Task Force para sa Muling Pagdidistrito sa espesyal na sesyon sa 
pamamagitan ng videoconferencing, at nagbigay ng mga komento ang publiko sa 
pamamagitan ng teleconference noong Biyernes, Disyembre 10, 2021. Nanawagan ang 
Tagapangulo (Chair) na si Reverend Townsend ukol sa pagsisimula ng pulong nang 3:05 
p.m. 
 
Sa pagtatawag ng mga pangalan ng mga inaasahan dumalo, naitalang naroroon sina 
Miyembro Jeremy Lee, Miyembro Hernández Gil, Miyembro Castillon, Miyembro 
Townsend, Miyembro Ho, Miyembro Cooper, Miyembro Chasel Lee, at Miyembro 
Reiner. Naitalang lumiban sa pulong si Miyembro Pierce. May sapat na bilang ng 
kinakailangang naroong miyembro upang maidaos ang pulong. 

 
2. Bagong Impormasyon tungkol sa Pagmamapa 

 
Seth Neill, Konsultant sa Muling Pagdidistrito (Q2 Data and Research); iniharap ang 
pinakabagong impormasyon ukol sa pagsisimula ng paggamit sa Kasangkapan sa 
Muling Pagdidistrito o Redistricting Tool ng San Francisco at sinagot ang mga tanong 
na iniharap sa kabuuan ng diskusyon. 
 

http://www.sfgovtv.org/
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Mga Tagapagsalita: Danielle Deibler; ibinahagi ang mga inaalala ukol sa pagkaka-
organisa ng datos sa website ng Task Force; Jen Tse (League of Women Voters San 
Francisco o Liga ng Kababaihang Botante ng San Francisco); nagbahagi ng mga 
komento at suhestiyon ukol sa pagkaka-organisa ng datos sa website ng Task Force; 
David Pilpel; nagbahagi ng mga komento at suhestiyon ukol sa pagkaka-organisa ng 
datos sa website ng Task Force; Lauren Girardin (League of Women Voters San 
Francisco); ibinahagi ang magkakaparehong nararamdaman na sigasig para sa mga 
pagpapahusay sa pagpapatupad ng kasangkapan para sa muling pagdidistrito o 
redistricting tool. 
 
Sa pagtatapos ng diskusyon, idineklara ni Tagapangulo Townsend ang usapin na 
napakinggan na at naisama sa mga rekord. 

 
Hiniling ni Tagapangulo Townsend na magkasama nang Tawagin ang Pag-uusang Bagay o 
Agenda Item Blg. 3 at 4. 
 
3. Iskedyul ng mga Gawain o Timeline/Kalendaryo ng mga Gawain/Tungkulin na Dapat 

Makompleto: 
 
Tagapagsalita: Jesse Johnson; nagsalita ukol sa iba’t ibang inaalala kaugnay ng usapin 
sa pagdinig; Lauren Girardin (League of Women Voters San Francisco); nagbahagi ng 
mga komento at suhestiyon ukol sa pagkaka-organisa ng datos sa website ng Task Force. 
 
Sa pagtatapos ng diskusyon, idineklara ni Tagapangulo Townsend ang usapin na 
napakinggan na at naisama sa mga rekord. 

 
4. Mga Plano para sa Pagtatrabaho (Work Plan) ng Task Force  

 
Tagapagsalita: Jesse Johnson; nagsalita ukol sa iba’t ibang inaalala kaugnay ng usapin 
sa pagdinig; Lauren Girardin (League of Women Voters San Francisco); nagbahagi ng 
mga komento at suhestiyon ukol sa pagkaka-organisa ng datos sa website ng Task Force. 
 
Sa pagtatapos ng diskusyon, idineklara ni Tagapangulo Townsend ang usapin na 
napakinggan na at naisama sa mga rekord. 

 
5. Komento ng Pangkalahatang Publiko 

 
Mga Tagapagsalita: Jesse Johnson; ibinahagi ang mga inaalala ukol sa magiging epekto 
ng muling pagdidistrito sa mga magkakalapit-bahay sa Tenderloin at SoMa, at hiniling 
na huwag isaalang-alang ng Task Force ang mga plano na paghiwalayin ang mga 
magkakalapit-bahay na ito upang magkaroon ng dalawa o higit pang distrito.  
 
Sa pagtatapos ng diskusyon, idineklara ni Tagapangulo Townsend ang usapin na 
napakinggan na at naisama sa mga rekord. 

 
6. Mga Bagay na Pag-uusapan sa Hinaharap 
 

Mga Tagapagsalita:  Wala. 
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Sa pagtatapos ng diskusyon, idineklara ni Tagapangulo Townsend ang usapin na 
napakinggan na at naisama sa mga rekord. 

 
7. Pagtatapos ng Pulong 
 

Dahil wala nang iba pang pag-uusapan, natapos ang pulong ng Task Force para sa 
Muling Pagdidistrito sa oras na 3:38 p.m. 
 
Pakatandaan (N.B). Itinatakda ng mga Tala ng pulong na ito ang lahat ng aksiyong 
isasagawa ng Task Force para sa Muling Pagdidistrito na nauukol sa mga usaping 
nakasaad, pero hindi kinakailangang naaayon sa pagkakasunod-sunod ng pagtalakay sa 
mga usaping ito sa pulong. 

 
 
 
INAPRUBAHAN: Enero 3, 2022 
Task Force para sa Muling Pagdidistrito 


