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December 3, 2021
Magtatanghal ang Ventura County Registrar of Voters [tagapagtala ng mga botante] ng Virtual
[sa online] na Padinig ng Madla Tungkol sa
Draft [minungkahi] ng Election Administration [pamamahala ng halalan] Plan, sa December 15
(Ventura) – Magtatanghal ang Ventura County Registrar of Voters ng virtual na pagdinig ng madla
tungkol sa draft ng Election Administration Plan (EAP), sa December 15, 2021, alinsunod sa darating
na pagbabago ng kaayusan ng California Voter’s Choice Act [batas ng pagpili ng botante] (VCA) para
sa darating ng halalan sa June 2022. May maaabot na interpretation [pagsalin sa wika] sa mga
sumusunod na wika: Ingles, Kastila, Intsik, Tagalog, Vietnamese, at Gujarati.
Binuo ang draft EAP sa pamamagitan ng sunod-sunod ng mga meeting sa komunidad upang
magtipon ng mga pagpuna tungkol sa bagong model [tularan] ng halalan na magsasapanahon ng
paraan ng pagboto ng mga naninirahan sa Ventura County. Naka paskil sa online ang draft EAP, sa
lahat ng inaatas na wika, sa VenturaVote.org, sa ilalim ng icon [paglalarawan] ng “California Voter’s
Choice Act”.
Para sa anumang mga pagpayo tungkol sa Draft EAP, dapat iharap ang lahat ng pagpuna bago sa
December 15. Ipapaskil sa online ang bingagong EAP sa VenturaVote.org sa December 25.
Magsisimula sa December 25 ang panahon ng pagpuna ng madla sa binagong Draft EAP, at
magtatapos sa January 8. Patitibayang pabatas ang katapusang plan, at ihaharap sa January 10,
2022, sa California Secretary of State upang sang-ayunan.
Sumali sa Zoom meeting!
Petsa: December 15, 2021
Oras: 3:30 p.m.

Sumali sa computer o gamit na mobile
• Dalawin ang

https://us06web.zoom.us/j/84007567998
• 840 0756 7998
• Gamitin ang button na “Raise Hand [itaas ang

kamay]” upang ipaalam sa moderator na
gusto ninyong magpuna.

Sumali sa telephone
• Mag-Dial: 1-669-900-6833
• Meeting ID: 840 0756 7998
• Pindutin ang “9” upang ipaalam sa

moderator [tagapagitan] na gusto ninyong
magpuna.

Para maasikaso ang mga may-kapansanan, paki tumawag sa (805) 654-2664 (pag-uusap) o email sa
Elections.Outreach@Ventura.org ng kahit man lamang limang araw ng trabaho nauuna sa nakaschedule na hearing. Gagawain ng opisina ng Ventura County Registrar ang buong kaya upang
sapatin ang mga paghiling na matanggap nang kulang sa limang araw ng trabaho abiso.
Mahahanap sa online ang karagdagang information ukol sa VCA sa
https://www.sos.ca.gov/elections/voters-choice-act o sa pagtawag sa Elections Division sa (805) 6542664.
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