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Cuộc Họp Thu Thập Ý Kiến về Cộng Đồng Cùng Chung Lợi Ích (COI) 

 Ý kiến đóng góp của quý vị rất quan trọng cho sự thành công của Ủy Ban. Chúng tôi cần thông tin về Cộng Đồng Cùng Chung 
Lợi Ích của quý vị để tôn trọng ranh giới của các cộng đồng của quý vị trong quá trình tái phân bổ khu vực. Hãy tham gia 
một trong các cuộc họp thu thập ý kiến về COI sắp tới của chúng tôi. Để biết thông tin sự kiện, hãy truy cập trang web của 
chúng tôi:  
https://www.wedrawthelinesca.org/meetings  
 

 

Yêu Cầu về Ngôn Ngữ và Hỗ Trợ Tiếp Cận: 
• Các cuộc họp có ngôn ngữ được chỉ định sẽ tự động được cung cấp dịch vụ thông dịch bằng 

những ngôn ngữ đó. Phải gửi yêu cầu thông dịch bằng các ngôn ngữ khác nếu có nhu cầu. 
• Phải gửi các yêu cầu cần thông dịch trước cuộc họp năm ngày làm việc qua email tại: 

interpreter.request@crc.ca.gov, trong biểu mẫu đăng ký hoặc gọi đến văn phòng của chúng tôi theo số 
(916)323-0323. 

• Cần đưa ra yêu cầu sửa đổi hoặc điều chỉnh hợp lý cho người khuyết tật ít nhất năm ngày làm việc 
trước cuộc họp qua email tại: votersfirstact@crc.ca.gov hoặc gọi đến văn phòng  
của chúng tôi theo số (916)323-0323. 
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Cuộc Họp Thu Thập Ý Kiến về Cộng Đồng Cùng Chung Lợi Ích (COI) 

 

Chi Tiết về Cuộc Họp: 

• Quý vị sẽ có 3 phút để cung cấp ý kiến đóng góp về COI của quý vị. 

• Bình luận công khai chung sẽ diễn ra vào cuối cuộc họp. 

• Số điện thoại để đóng góp ý kiến công khai là (877)853-5247. Quý vị có thể lấy mã cuộc gọi vào ngày diễn ra sự 
kiện trên kênh phát trực tuyến của chúng tôi: http://videossc.com/CRC/ hoặc bằng cách gọi đến văn phòng của 
chúng tôi theo số (916)323-0323. 

• Khuyến khích nhưng không bắt buộc phải đăng ký giữ chỗ để tham gia. 

• Nếu quý vị không muốn cung cấp thông tin cá nhân để đăng ký, quý vị có thể gọi điện thoạivào ngày diễn ra sự 
kiện để xếp hàng phát biểu. 

• Để tiết kiệm thời gian, hãy gửi ý kiến đóng góp về COI của quý vị trực tuyến: 
https://DrawMyCACommunity.org/  

•  

KHU VỰC QUẬN 

A Del Norte, Humboldt County, Mendocino, Lake, 
Napa, Sonoma, Trinity 

B Butte, Colusa, Glenn, Lassen, Modoc, Plumas, 
Shasta, Siskiyou, Tehama  

C Alameda, Contra Costa, Marin, San Francisco, San 
Mateo, Santa Clara, Solano 

D El Dorado, Nevada, Placer, Sacramento, Sierra, 
Sutter, Yolo, Yuba  

E Monterey, San Benito, San Luis, Obispo, Santa 
Barbara, Santa Cruz, Ventura 

F Fresno, Kern, Kings, Madera, Merced, San 
Joaquin, Stanislaus, Tulare 

G Alpine, Amador, Calaveras, Inyo, Mariposa, Mono, 
Tuolumne 

H Los Angeles 

I Riverside, San Bernardino 

J Orange 

K Imperial, San Diego 
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