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County ng San Diego. 

PAUNAWA NG FORUM NA PANGKOMUNIDAD NG TRUTH ACT 
 
Ang PAUNAWA AY IBINIBIGAY SA PAMAMAGITAN NITO na sa Martes, Ika-17 ng Nobyembre 
2020, ng ika-5 ng hapon sa Room 310, 1600 Pacific Highway, San Diego, CA 92101, isang 
pampublikong Forum na Pangkomunidad sa TRUTH Act ang gaganapin, sa Regular na Pagpupulong ng 
Board of Supervisors, alinsunod sa Government Code section 7283.1(d). Ang layunin ng Pangkomunidad 
na Forum sa Transparent Review of Unjust Transfers and Holds (“TRUTH”) Act ay magbigay ng 
impormasyon tungkol sa pag-access ng Immigration and Customs Enforcement (ICE) sa mga indibidwal 
at tumanggap at isaalang-alang ang komento ng publiko, alinsunod sa Government Code mga Section 
7283 at 7283.1. 
 
Dahil sa emerhensya sa pampublikong kalusugan ng sakit na Coronavirus (COVID-19), ang personal na 
dumalo sa mga pagpupulong ng Board of Supervisors ay maaaring hindi pahintulutan. Ang mga 
nagnanais na dumalo sa pagpupulong at/o komento ay dapat bumisita sa 
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/cob/bosa.html para sa impormasyon tungkol sa kung paano 
ito gagawin nang virtual sa panahon ng emerhensya sa pampublikong kalusugan ng sakit na Coronavirus 
COVID-19. 
 
Magbibigay ng pagsasalin sa Espanyol sa panahon ng Forum na Pangkomunidad sa TRUTH Act. 
Mayroon ding mga tagasalin sa wika na magpapadali sa komento ng publiko sa Vietnamese, Tsino 
at Filipino. Ang mga residenteng nangangailangan ng pagsasalin para sa isa sa mga wika 
(Vietnamese, Tsino at Filipino) ay dapat makipag-ugnay sa Klerk ng Board of Supervisors sa (619) 
531-5434 nang hindi lalampas ng Ika-10 ng Nobyembre, 2020 nang sa gayon ay pumaroon ang 
tagasalin sa panahon ng forum. 
 
Ang pampublikong pagdinig na ito ay maa-access ng mga indibidwal na may mga kapansanan. Kung 
kailangan ang mga serbisyo ng tagasalin para sa mga may kahinaan sa pandinig, mangyaring tumawag sa 
Coordinator ng Americans With Disabilities Act ng County sa (858) 505-6521, o Serbisyong Relay ng 
California, kung mag-aabiso sa pamamagitan ng TDD, nang hindi lalampas ng limang araw bago ang 
petsa ng pagdinig. 
 
Para sa impormasyon tungkol sa mga pagpupulong Board of Supervisors, mangyaring 
bumisita sa page ng Impormasyon sa Pagpupulong. 
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