
 

Hội Đồng Giám Sát Quận San Diego 

Quý vị đã đăng ký nhận lịch trình cuộc họp của Hội Đồng Giám Sát Quận San Diego. 

THÔNG BÁO DIỄN ĐÀN CỘNG ĐỒNG VỀ ĐẠO LUẬT TRUTH 
 
ĐÂY LÀ THÔNG BÁO CHO BIẾT vào lúc 5 giờ chiều Thứ Ba ngày 17 Tháng Mười Một Năm 2020 
tại Phòng 310, 1600 Pacific Highway, San Diego, CA 92101 sẽ diễn ra Diễn Đàn Cộng Đồng về Đạo luật 
TRUTH trong Cuộc Họp Định Kỳ của Hội Đồng Giám Sát, tuân theo Bộ Luật Chính Phủ phần 7283.1(d). 
Mục đích của Diễn Đàn Cộng Đồng về Đạo Luật Đánh Giá Minh Bạch về Di Chuyển và Giam Giữ Bất 
Công (“TRUTH”) là nhằm cung cấp thông tin về quyền tiếp cận của cơ quan Di Trú và Hải Quan (ICE) 
đối với tù nhân, đồng thời tiếp nhận và cân nhắc ý kiến đóng góp của công chúng, tuân theo Bộ Luật 
Chính Phủ Phần 7283 và 7283.1. 
 
Do tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng do đại dịch do Virus Corona gây ra (COVID-19), cuộc họp của 
Hội Đồng Giám Sát có thể không cho phép tham gia trực tiếp. Những quý vị muốn tham gia cuộc họp 
và/hoặc gửi phản hồi vui lòng truy cập trang https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/cob/bosa.html 
để biết thông tin về cách tham gia trực tuyến trong tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng do đại dịch 
COVID-19. 
 
Chúng tôi cung cấp dịch vụ thông dịch tiếng Tây Ban Nha trong Diễn Đàn Cộng Đồng về Đạo Luật 
TRUTH. Chúng tôi cũng có thể cung cấp phiên dịch viên để hỗ trợ công chúng trình bày góp ý 
bằng tiếng Việt, tiếng Trung và tiếng Philippines. Những cư dân yêu cầu dịch vụ thông dịch bằng 
một trong các ngôn ngữ sau (tiếng Việt, tiếng Trung và tiếng Philippines) phải liên hệ với Lục Sự 
của Hội Đồng Giám Sát theo số (619) 531-5434 trước Ngày 10 Tháng Mười Một Năm 2020 để chúng 
tôi có thể cung cấp phiên dịch viên trong diễn đàn. 
 
Người khuyết tật cũng có thể tham gia phiên điều trần công cộng này. Nếu cần dịch vụ thông dịch cho 
người khiếm thính, vui lòng gọi điện cho Điều Phối Viên Đạo Luật Về Người Mỹ Khuyết Tật của Quận 
theo số (858) 505-6521 hoặc Dịch Vụ Tiếp Âm California, nếu thông báo bằng TDD, ít nhất năm ngày 
trước khi diễn ra phiên điều trần. 
 
Để biết thông tin về cuộc họp của Hội Đồng Giám Sát, vui lòng truy cập trang Thông Tin Cuộc Họp. 
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