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1. Panimula
• Magpatahimik
• Pagsaludo sa Bandila
• Pagtawag ng mga Pangalan (Roll Call)
2. Kalendaro ng Pahintulot
3. Mga Pangseremonyang Aytem
4. Mga Pampublikong Komunikasyon
5. Naka-iskedyul na Mga Item
• Mga Pampublikong Pagdinig
• Mga Apela
• Mga ulat mula sa mga Komisyon, mga Lupon at
mga Komite
6. Ulat mula sa Abogado ng Lungsod
7. Iba Pang Mga Pag-uusapan
8. Mga Komunikasyon ng Konseho
9. Pagtatapos

Pagkakasunod-sunod ng Pag-uusap

Sa pangkalahatan, ang pagkakasunud-sunod ng talakayan
matapos ang pagpapakilala ng isang aytem ng Alkalde ay
kasama ang mga komento at mga impormasyon ng mga
kawani na susundan ng mga katanungan at ng Konseho
ng Lungsod. Pagkatapos ay maaari nang magsalita
tungkol sa aytem ang aplikante, o ang kanilang
awtorisadong kinatawan, o mga interesado mamamayan;
bawat magsasalita ay maaari lamang magsalita nang
isang beses para sa bawat aytem. Sa pagtatapos ng
pampublikong talakayan, ang aytem ay maaaring nang
ituring na na-aksyunan na ng Konseho ng Lungsod. Ang
mga aytem sa adyenda ay maaaring ilipat mula sa
pagkakasunod-sunod sa listahan.

Kalendardaryo ng Pahintulot

Ang mga aytem sa Kalendaryo ng Pahintulot ay itinuturing
na rutina ng Konseho ng Lungsod at ay maisasabatas sa
pamamagitan ng isang mosyon at isang boto. Walang
magiging hiwalay na pag-uusap ng mga aytem na ito
maliban kung hilingin ng isang miyembro ng Konseho o ng
isang mamamayan, kung saan ay aalisin ang aytem mula
sa Kalendaryo ng Pahintulot at ituturing nang hiwalay. Sa
karagdagan, ang iba pang aytem na walang isang "Hiling
na Makausap ang Konseho ng Lungsod" na kard sa
kabaliktaran ay maaaring idagdag sa kalendaryo ng
pahintulot. Babasahin ng Abugado ng Lungsod
ang titulo ng mga ordinansa na gagawin.
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Tignan ang Likuran

Pagharap sa Konseho

Ang sinuman ay maaaring magsalita nang isang beses sa anumang item na pinag-uusapan ng
Konseho ng Lungsod matapos kilalanin ng Alkalde. May mga kard ng tagapagsalita (speaker card)
na magagamit bago at habang nagpupulong. Upang humarap sa Konseho ng Lungsod, ang isang
kard ay kailangang isumite sa Klerk ng Lungsod nang nakasaad ang pangalan, address, at numero
ng aytem na nais pagusapan ng magsasalita. Sa pagharap sa Konseho ng Lungsod, mangyaring
lumakad sa lectern na nasa harap ng Konseho ng Lungsod. Isaad ang iyong pangalan. Upang
masiguro na ang lahat ng tao ay mabibigyan ng oportunidad na magsalita, ang isang time limit ay
itatakda ng Alkalde para sa bawat magsasalita (tignan ang mga tagubilin sa kard ng magsasalita).
Para sa kapakanan ng oras, ang bawat magsasalita ay isang beses lang maaaring magsalita para
sa bawat aytem ng adyenda; pakilimitahan ang iyong mga komento sa mga bagong materyal;
huwag ulitin ang sinabi na ng nakaraang nagsalita.

Mga Pasalitang Komunikasyon (Oral Communications)

Ang sinuman na nais magsalita tungkol sa isang bagay na hindi naka-iskedyul sa adyenda na ito ay
maaaring gawin ito sa ilalim ng seksyon ng Pasalitang Komunikasyon ng Pampublikong
Komunikasyon. Pakisumite ng iyong kard ng magsasalita sa Klerk ng Lungsod bago magsimula ang
mga Pasalitang Komunikasyon. Tanging ang mga taong nagsumite ng kard bago magsimula
ang Pasalitang Komunikasyon ang papayagang magsalita Pakitandaan na ang Koda ng
Pamahalaan ng California ay nagbabawal sa Konseho ng Lungsod sa paggawa ng anumang mga
agarang pagkilos sa isang aytem na wala sa adyenda, maliban kung nakakatugon ang aytem sa
mahigpit na mga kinakailangan ng batas. Lilimitahan ng Alkalde ang haba ng iyong pagtatanghal
(tingnan ang mga tagubilin sa kard ng magsasalita) at ang bawat magsasalita ay maaari lamang
magsalita nang isang beses para sa bawat aytem ng adyenda.
Ang Mga Adyenda ng Konseho ng Lungsod ay maaring makuha gamit ang kompyuter sa
mga sumusunod na World Wide Web Address: www.fremont.gov

Impormasyon

Ang mga kopya ng Adyenda at Ulat ay makukuha sa mga lobby ng Fremont City Hall, 3300 Capitol
Avenue at sa Development Services Center, 39550 Liberty Street, sa Biyernes na pinapangunahan
ang isang regular na naka-iskedyul na pulong ng Konseho ng Lungsod. Ang
mga suplementong dokumento na may relasyon sa tiyak na mga aytem ng adyenda ay makukuha
sa Tanggapan ng Klerk ng Lungsod. Ang regular na pulong ng Konseho ng Lungsod ng Fremont ay
ipapalabas sa Cable Television Channel 27 at mapapanood din sa pamamagitan ng webcast sa
aming website (www.fremont.gov).
Ang tulong ay ibibigay sa mga nangangailangan ng akomodasyon para sa mga may kapansanan
alinsunod sa Batas sa Mga Amerikanong May Kapansanan ng 1990. Ang mga taong interesado ay
dapat humiling ng akomodasyon na hindi bababa sa 2 araw ng trabaho bago ang pulong sa
pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Klerk ng Lungsod sa (510) 284-4060. Ang mga pulong ng
Konseho ng Lungsod ay may nakabukas na paliwanag (open captioned) para sa mga bingi sa
Kamara ng Konseho at may nakasarang paliwanag (closed captioned) para sa nanonood sa bahay.

Mga Makukuhang Pampublikong Rekord

Lahat ng pwedeng ipaalam na pampublikong rekord na may kaugnayan sa isang bukas na sesyon
na aytem sa adyenda na ito na ibinahagi ng Lungsod sa lahat o sa mayorya ng Konseho ng Lungsod
ng mas mababa sa 72 oras bago ang pulong ay magagamit para sa pampublikong inspeksiyon sa
mga partikular na may etiketang mga binder na matatagpuan sa lobby ng Fremont City Hall, 3300
Capitol Avenue sa panahon ng normal na oras ng negosyo, sa panahon na ang mga talaan ay
ibinahagi sa Konseho ng Lungsod.

Ang impormasyon tungkol sa Lungsod o mga aytem na naka-iskedyul sa Adyenda at Ulat ay
maaaring isangguni sa:
Address:
City Clerk
City of Fremont
3300 Capitol Avenue, Bldg. A
Fremont, California 94538
(510) 284-4060
Telepono:
Ang iyong interes sa proseso ng mga gawain ng iyong Lungsod ay pinapahalagahan.

ADYENDA
REGULAR NA PULONG NG KONSEHO NG LUNGSOD NG FREMONT
MAYO 16, 2017
COUNCIL CHAMBERS, 3300 CAPITOL AVE., BUILDING A
7:00 P.M.
1.

2.

PANIMULA
A.

Pagpapatahimik

B.

Pagsaludo sa Bandila

C.

Pagtawag ng mga Pangalan (Roll Call)

D.

Mga Anunsiyo ng Alkalde / Tagapamahala ng Lungsod

KALENDARYO NG PAHINTULOT
Ang mga aytem sa Kalendaryo ng Pahintulot ay itinuturing na rutina ng Konseho ng
Lungsod at ay maisasabatas sa pamamagitan ng isang mosyon at isang boto. Walang
magiging hiwalay na pag-uusap ng mga aytem na ito maliban kung hilingin ng isang
miyembro ng Konseho o ng isang mamamayan, kung saan ay aalisin ang aytem mula sa
Kalendaryo ng Pahintulot at ituturing nang hiwalay. Sa karagdagan, ang iba pang aytem
na walang isang "Hiling na Makaharap ang Konseho" na kard sa kabaliktaran ay maaaring
idagdag sa kalendaryo ng pahintulot. Babasahin ng Abugado ng Lungsod ang titulo ng
mga ordinansa na pagtitibayin.
A.

Mosyon sa Pagtalikda ng Karagdagang Pagbasa ng mga
Iminumungkahing Mga Ordinansa
(Pinahihintulutan nito ang pagbabasa ng pamagat lamang bilang kapalit ng
pagbigkas sa buong teksto.)

B.

PAG-APRUBA NG MINUTES - Wala.

C.

PROYEKTONG CAPE AT SLURRY SEAL NG 2017 - Pag-apruba ng mga plano
at mga Pagtutukoy at Pagbigay ng Kontrata sa Telfer Pavement
Technologies, LLC sa Halagang $3,821,700.08 para sa Proyektong Cape at
Slurry Seal ng 2017 (PWC 8195-N) Labas sa Pagsusuri ng Kapaligiran
ayon sa Mga Alituntunin ng CEQA Seksyon 15301 (Umiiral na Mga
Pasilidad)
Makipag-ugnayan sa Mga Sumusunod:
Pangalan: Edward Nakayama
Titulo:
Katulong na Inhinyerong Sibil
Dept:
Mga Gawaing-bayan
Telepono: 510-494-4775
E-Mail:
enakayama@fremont.gov

Hans Larsen
Direktor ng Mga Gawaing-bayan
Mga Gawaing-bayan
510-494-4722
hlarsen@fremont.gov

REKOMENDASYON: Pag-apruba sa mga sumusunod na mga aksyon na may
kaugnayan sa Proyektong Cape and Slurry Seal sa 2017 (PWC 8195):
1.
Napag-alaman na ang proyektong ito ay hindi saklaw ng pagsusuri ng
Mayo 2, 2017
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2.
3.

D.

Environmental Quality Act (CEQA) ng California alinsunod sa seksyon 15301
ng Mga Alituntunin ng CEQA bilang tagaayos, pagpapanatili o maliliit na
pagbabago ng mga umiiral na pasilidad na kinasasangkutan ng wala o balewalang pagpapalawak ng paggamit na kasalukuyang umiiral.
Aprubahan ang mga plano at pagtutukoy para sa Proyektong Cape at Slurry
Seal sa 2017, PWC 8195-N.
Tinatanggap ang bid at ipinagkaloob ang kontrata sa pinakamababang
tumutugon at responsableng bidder, ang Telfer Pavement Technologies, LLC,
sa halagang $3,821,700.08 at pinahihintulutan ang Tagapamahala ng
Lungsod o itinalaga upang maisagawa ang kontrata.

DEMOLISYON NG MGA GUSALING"TOWN FAIR"
Tanggihan Ang Lahat ng Natanggap na Mga Bid sa Abril 26, 2017 para sa
Demolisyon ng Mga Gusali 1 at 2, Town Fair Shopping Center (PWC8520)
Makipag-ugnayan sa Mga Sumusunod:
Pangalan: Adrian Simoes
Titulo:
Superbisor ng Proyekto II
Pagdisenyo sa Pasilidad at
Konstruksyon
Dept:
Mga Gawaing-bayan
Telepono: 510-494-4769
E-Mail:
asimoes@fremont.gov

Hans Larsen
Direktor ng Mga Gawaing-bayan
Mga Gawaing-bayan
510-494-4722
hlarsen@fremont.gov

REKOMENDASYON: Tanggihan Ang Lahat ng naisumiteng mga bid sa Abril 26,
2017 para sa Demolisyon ng Mga Gusali 1 at 2, Town Fair Shopping Center
(PWC8520) at utusan ang mga kawani na gawin ang anumang kinakailangang
mga pagbabago sa mga dokumento ng kontrata at muling magpa-bid sa
proyekto.
E.

MITIGASYON SA WETLANDS PARA SA PROYEKTONG PAGPAPALAPAD SA
FREMONT BOULEVARD - Awtorisasyon na Ipatupad ang isang Kasunduan
para sa Pagbenta ng Mga Kredito sa Mitigasyon sa San Francisco Bay
Wetland Mitigation Bank sa halagang $110,000 para sa pagpapalapad ng
Fremont Boulevard - Yugto II - Istruktura - Sa pagitan ng Landing
Parkway at West Warren Avenue (PWC 8661)
Makipag-ugnayan sa Mga Sumusunod:
Pangalan: Mirabel Aguilar
Titulo:
Katulong na Inhinyerong Sibil
Dept:
Mga Gawaing-bayan
Telepono: 510-494-4761
E-Mail:
maguilar@fremont.gov

Hans Larsen
Direktor ng Mga Gawaing-bayan
Mga Gawaing-bayan
510-494-4722
hlarsen@fremont.gov

RECOMMENDATION: Aprubahan, at pahintulutan ang Tagapamahala ng Lungsod
o ang kanyang itinalaga upang maisagawa, ang Kasunduan para sa Pagbenta ng
Mga Kredito sa Mitigasyon ng San Francisco Bay Wetland Mitigation Bank, sa
halagang $110,000, para sa Pagpapalapad ng Fremont Boulevard - Yugto II Proyektong Istruktura sa pagitan ng Landing Parkway at West Warren Avenue.

3.

MGA SEREMONYAL NA AYTEM - Wala.
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4.

MGA PAMPUBLIKONG KOMUNIKASYON
A.

Mga Komunikasyong Pasalita at Pasulat

AWTORIDAD SA PAMPUBLIKONG PAGTUSTOS - Wala.
KONSIDERASYON NG MGA AYTEM NA TINANGGAL SA KALENDARYO NG
PAHINTULOT
5.

MGA NAKAISKEDYUL NA AYTEM
A.

PANG-DISTRITONG HALALAN / NILALAMAN NG MGA PAUNANG MAPA,
PAGKAKASUNOD-SUNOD NG HALALAN - Pampublikong Pagdinig
(Nilathalang Abiso) upang makatanggap ng input mula sa komunidad
tungkol sa nilalaman ng mga paunang mapa sa hangganan ng distrito at
iminumungkahing pagkakasunod-sunod ng halalan alinsunod sa Kodigo
sa mga Halalan Seksyon 10010
Makipag-ugnayan sa Mga Sumusunod:
Pangalan: Jessica von Borck
Titulo:
Katulong na Tagapamahala ng
Lungsod
Dept:
Tanggapan ng Tagapamahala
ng Lungsod
Telepono: 510-248-4008
E-Mail:
jvborck@fremont.gov

Harvey E. Levine
Abugado ng Lungsod
Tanggapan ng Abugado ng
Lungsod
510-284-4030
hlevine@fremont.gov

REKOMENDASYON: Na ang Konseho ng Lungsod ay:
Tatanggap ng isang ulat mula sa mga kawani tungkol sa mga proseso ng
1.
pagkuha ng input ng publiko sa mga paunang mapa ng mga potensyal na
mga distrito ng pagboto at mga potensyal na pagkakasunod-sunod ng
halalan para sa isang proseso ng halalan na naka-ayon sa distrito alinsunod
sa Kodigo sa mga Halalan Seksyon 10010;
Buksan ang isang pampublikong pagdinig at mag-imbita ng mga miyembro
2.
ng publiko upang magbigay ng puna sa mga paunang mapa at mga
potensyal na pagkakasunod-sunod ng halalan na ipinakita; at
3.
Isara ang pampublikong pagdinig kapag walang nang mga input mula sa
publiko, at magbigay ng direksyon sa demograpikong tagapayo ng Lungsod
tungkol sa mga pinal na mga pagbabago sa mga piniling mapa ng distrito at
sa mga potensyal na pagkakasunod-sunod ng halalan upang ipatupad ang
sistema ng halalang nakabase sa distrito.
B.

Mayo 2, 2017

MGA SUSOG NG KODA NG SPRING 2017 - Pang-lungsod - PLN2017-00244
- Pampublikong Pagdinig (Pampublikong Abiso) upang Isaalang-alang
ang Rekomendasyon ng Komisyon sa Pagpalano upang Pagtibayin ang
Mga Susog sa Teksto ng Iba't-ibang Kabanata ng Koda ng Munisipyo ng
Fremont Titulo 12 (Mga Kalye, Mga Bangketa at Pampublikong Pag-aari)
at Titulo 18 (Pagpaplano at Pagsosona) para Sumunod sa Batas Estado at
Pederal na tumutukoy sa Density Bonuses, Accessory Dwelling Units,
Marijuana, at Mga Pasilidad sa Wireless Telecommunications, at para sa
Pagtutuwid, Paglilinaw at Pagpapahusay ng Mga Regulasyong May
Kaugnayan sa Pag-unlad at Paggamit ng Ari-arian sa loob ng Lungsod,
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upang Isaalang-alang ang Mga Susog sa Mapa ng Pagsosona para
Sumunod sa Pangkalahatang Plano, upang Isaalang-alang ang Mga Susog
sa Mga Alituntunin sa Disenyong Pang-lungsod para Magdagdag ng Mga
Bagong Panuntunan sa Pagdisenyo at mga Alituntunin para sa
Pagpapaunlad ng Pasilidad ng Wireless Telecommunications, at upang
Isaalang-alang ang isang Eksempsyon mula sa mga Kinakailangan ng
California Environmental Quality Act (CEQA) Alinsunod sa Seksiyon
15061(b)(3) na ang Ipinanukalang Mga Pagbabago ay Hindi Proyekto na
may Potensyal na Magdulot ng Isang Makabuluhang Epekto sa
Kapaligiran.
Makipag-ugnayan sa Mga Sumusunod:
Pangalan: Wayland Li
Titulo:
Nakatataas na Tagaplano
Dept:
Pagpaplano
telepono:
510-494-4453
E-Mail:
wli@fremont.gov

Kristie Wheeler
Tagapamahala sa Pagpaplano
Pagpaplano
510-494-4454
kwheeler@fremont.gov

MGA REKOMENDASYON:
Magsagawa ng pampublikong pagdinig.
1.
Napag-alaman na ang ipinanukalang mga susog ay hindi kasali sa mga
2.
kinakailangan ng California Environmental Quality Act (CEQA) ayon sa
Seksiyon 15061(b)(3) at 15308 ng Mga Alituntunin ng CEQA na ito ay hindi
isang proyekto na may potensyal na maging sanhi ng isang makabuluhang
epekto sa kapaligiran, at na ang ipinanukalang mga susog sa teksto ay
pananatilihin at pahuhusayin ang mga estetikong mapagkukunan.
Napag-alaman na ang ipinanukalang mga susog ay alinsunod sa
3.
Pangkalahatang Plano, kabilang ang mga patakaran sa Paggamit ng Lupa,
Karakter ng Komunidad, at Mga Sangkap ng Pampublikong Pasilidad na
nakatala sa ulat ng kawani.
Napag-alaman na ang ipinanukalang mga susog ay mas pinapalawak ang
4.
pampublikong interes, kaginhawahan, at pangkalahatang kagalingan ng
Lungsod sa pamamagitan ng pagtiyak sa pagkakapare-pareho ng Koda ng
Munisipyo ng Fremont, Mapa sa Pagsosona, at Mga Alituntunin sa Panglungsod na Disenyo kasama ang Pangkalahatang Plano, at mga batas estado
at pederal, at pagbibigay para sa mga distrito ng pagsosona at mga
pamantayan sa pag-unlad na may kaugnayan sa kasalukuyang mga
kalakaran ng pag-unlad, madaling gamitin, naibabagay, pantay-pantay, at
pinapaliit ang mga hindi kanais na epekto sa kalusugan, kaligtasan at iba pa
para sa mga residente ng Fremont.
Ipakilala ang isang ordinansa na nag-aapruba ng mga susog sa FMC Titulo
5.
18 (Pagpaplano at Pagsosona) para sumunod sa batas ng Estado na
tumutukoy sa regulasyon ng marijuana, density bonus, at mga accessory
dwelling unit, at para sa pagwawasto, paglilinaw at pagpapahusay ng mga
regulasyon, at mga susog sa Mapa ng Pagsosona, tulad ng ipinapakita sa
Eksibit "A," para sa pagsunod sa Pangkalahatang Plano.
Ipakilala ang isang ordinansa na nag-aapruba sa mga susog sa FMC Titulo 12
6.
(Mga Kalye, Mga Bangketa at Pampublikong Pag-aari) at FMC Titulo 18
(Pagpaplano at pagsosona) upang tugunan ang batas estado at pederal na
tumutukoy sa mga pasilidad ng wireless telecommunications.
Utusan ang kawani upang maghanda at ang Klerk ng Lungsod na
7.
maglathala ng isang buod ng mga ordinansa.
8.
Gumawa ng isang resolusyon na nag-aapruba ng mga susog sa Mga
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Alituntunin sa Pang-lungsod na Disenyo upang magdagdag ng mga
patakaran sa pagdisenyo at mga alituntunin sa pagdisenyo para sa
konstruksiyon ng mga bagong wireless na pasilidad, at makikita sa mga
umiiral na mga pasilidad, tulad ng ipinapakita sa Eksibit "B."

6.

ULAT MULA SA ABUGADO NG LUNGSOD - Wala.

7.

IBA PANG MGA USAPIN
A.

IMINUMUNGKAHING BADYET SA OPERASYON NG FY 2017/18 Presentasyon ng Iminumungkahing Badyet Sa Operasyon ng FY 2017/18t
Makipag-ugnayan sa Mga Sumusunod:
Pangalan: Mike Sung
Titulo:
Deputadong Direktor Ng
Pananalapi
Dept:
Kagawaran ng Pananalapi
telepono:
510-494-4608
E-Mail:
msung@fremont.gov

David Persselin
Direktor ng Pananalapi
Kagawaran ng Pananalapi
510-494-4631
dpersselin@fremont.gov

REKOMENDASYON: Tanggapin ang presentasyon ng badyet ng kawani at
magbigay ng mga komento.
B.

-UPDATE SA PROGRAMANG PAGPAPABUTI NG KAPITAL - Presentasyon ng
Binagong 5-Taon na Programa sa Pagpapabuti ng Kapital at pag-apruba
sa Maliliit na Aksyon sa Badyet.
Makipag-ugnayan sa Mga Sumusunod:
Pangalan: Michelle Silva-Salinas
Titulo:
Tagapamahala ng Negosyo
Dept:
Mga Gawaing-bayan
telepono:
510-979-5705
E-Mail:
msilva-salinas@fremont.gov

Hans Larsen
Direktor ng Mga Gawaing-bayan
Mga Gawaing-bayan
510-494-4722
hlarsen@fremont.gov

MGA REKOMENDASYON:
Magbigay ng mga komento sa mga kawani sa listahan ng proyekto at
1.
iminumungkahing pondo para sa FY 2021/18 - 2021/22 CIP.
Tanggalan ng Pondo ang PWC7859 fund 530 WW -Pagsasaayos ng CP Turf at
2.
Poplar na may tinantyang halagang $22,000.
Aprubahan ang paglalaan ng humigit-kumulang $260,143.52 ng balanse ng
3.
pondo sa Capital Projects Outside Sources Fund sa PWC 8863-502 Warm
Springs Art, at $14,125.60 sa PWC8862-502 Downtown Art.
4.
Aprubahan ang paglaan ng mga pondo sa Sining sa isang patuloy na batayan
dahil sila ay natanggap sa mga sumusunod na mga proyekto, PWC8862-502
Downtown Art, PWC8912-502 City Centre Art at PWC8863-502 Warm
Springs Art.
C.
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PATAKARAN SA PRAYORITISASYON NG SUSOG SA PANGKALAHATANG
PLANO - Pang-lungsod - PLN2017-00252 - Upang Isaalang-alang ang Mga
Rekomendasyon ng Komisyon sa Pagpaplano Tungkol sa Pagpipino sa
Patakaran sa Prayoritisasyon sa Pangkalahatang Plano, na Ginawa Upang
Adyenda ng Pulong ng Konseho ng Lungsod ng Fremont

pahina 5

Magbigay ng isang Paunang Proseso sa Pag-screen para sa Mga Susog sa
Pangkalahatang Plano na, Kung Aprubado, ay Papayagan ang
Karagdagang Market-Rate na Pagpapa-unlad sa Pambahayan, at upang
Isaalang-alang ang Pagkakatuklas na Walang Pagsusuri sa Kapaligiran
ang Kinakailangan sa Pagsunod sa California Environmental Quality Act
(CEQA) Alinsunod sa Alituntunin ng CEQA Seksyon 15061(b)(3) dahil ang
Proyekto ay Walang Potensyal na Magdulot ng Makabuluhang Epekto sa
Kapaligiran.
Makipag-ugnayan sa Mga Sumusunod:
Pangalan: Kristie Wheeler
Titulo:
Tagapamahala sa Pagpaplano
Dept:
Pagpaplano
telepono:
510-494-4454
E-Mail:
kwheeler@fremont.gov

Jeff Schwob
Direktor
Pag unlad ng komunidad
510-494-4527
jschwob@fremont.gov

MGA REKOMENDASYON:
Pindutin nang matagal ang pampublikong pagdinig.
1.
Napag-alaman na ang ipinanukalang mga Pagpipino sa Patakaran sa Pag2.
screen sa Susog sa Pangkalahatang Plano ay labas sa mga kinakailangan ng
California Environmental Quality Act (CEQA) alinsunod sa Mga Alituntunin ng
CEQA Seksyon 15061(b)(3) dahil ang mga ito ay walang potensyal na
magdulot ng isang makabuluhang epekto sa kapaligiran.
3.
Gumawa ng isang resolusyon na nag-aapruba sa mga pagpipino sa
Patakaran sa Pag-screen sa Susog ng Pangkalahatang Plano.

D.

REFERRAL NG MOBILITY COMMISSION - REKOMENDASYON SA MOBILITY
COMMISSION - Isaalang-alang ang Ulat ng Kawani at Mga
Rekomendasyon bilang Tugon sa Rekomendasyon ng Konseho sa
Paglikha ng isang Mobility Commission at Iba Pang Mga Opsyon upang
Matugunan ang Mga Isyu sa Transportasyon Mobility.
Makipag-ugnayan sa Mga Sumusunod:
Pangalan: Hans Larsen
Titulo:
Direktor ng Mga Gawaing-bayan
Dept:
Mga Gawaing-bayan
telepono:
510-494-4722
E-Mail:
hlarsen@fremont.gov
MGA REKOMENDASYON:
Utusan ang kawani na pabilisin ang paglikha ng isang Fremont Mobility
1.
Action Plan, na inihanda ng isang propesyonal na pangkat ng mga tagapayo,
na may gabay mula sa isang Mobility Task Force na nakabase sa komunidad,
koordinasyon sa mga rehiyonal na mga ahensya ng transportasyon, kalapit
na mga lungsod, at iba pang mga parokyanong pang-rehiyon, at mga
oportunidad para sa mga pag-abot sa publiko at input.
Utusan ang kawani na makipagtulungan Kay Alkalde Mei sa pagpili ng mga
2.
kinatawan para sa Mobility Task Force para sa kasunod na pagsusuri at pagapruba ng Konseho ng Lungsod.
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8.

9.

MGA KOMUNIKASYON NG KONSEHO
A.

Mga Referral ng Konseho – Wala.

B.

Pasalitang Mga Ulat sa mga Pulong at Mga Kaganapan

PAGTATAPOS
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ACRONYMS
ABAG
ACE
ACFCD
ACTC

Association of Bay Area Governments
Altamont Commuter Express
Alameda County Flood Control District
Alameda County Transportation
Commission
Alameda County Water District
Art Review Board
Bay Area Air Quality Management
District
Bay Area Rapid Transit District
Bay Conservation & Development
Commission
Best Management Practices
Below Market Rate

GIS
GPA
HARB
HBA
HRC
ICMA

NEPA
NLC
NPDES

ERAF
EVAW
FAR
FEMA
FFD

California Public Employees’ Retirement
System
California Building Code
Community Development Department
Covenants, Conditions & Restrictions
Community Development Block Grant
California Environmental Quality Act
Community Emergency Response Team
Capital Improvement Program
Compressed Natural Gas
City of Fremont
Community Oriented Policing and Public
Safety
California State Association of Counties
California Transportation Commission
Decibel
Draft Environmental Impact Report
Dwelling Units per Acre
East Bay Regional Park District
Economic Development Advisory
Commission (City)
Environmental Impact Report (CEQA)
Environmental Impact Statement
(NEPA)
Education Revenue Augmentation Fund
Emergency Vehicle Accessway
Floor Area Ratio
Federal Emergency Management Agency
Fremont Fire Department

FMC
FPD
FRC
FUSD

Fremont Municipal Code
Fremont Police Department
Family Resource Center
Fremont Unified School District

WMA

State Transportation Improvement
Program
Tri-Cities Recycling and Disposal Facility
Transit Oriented Development
Transfer Station/Materials Recovery
Facility
See CBC
Santa Clara Valley Transportation
Authority
Waste Management Authority

ZA
ZTA

Zoning Administrator
Zoning Text Amendment

ACWD
ARB
BAAQMD
BART
BCDC
BMPs
BMR
CALPERS
CBC
CDD
CC & R’s
CDBG
CEQA
CERT
CIP
CNG
COF
COPPS
CSAC
CTC
dB
DEIR
DU/AC
EBRPD
EDAC
EIR
EIS

JPA
LLMD
LOCC
LOS
MOU
MTC

NPO
PC
PD
PDA
PUC
PVAW
PWC
RFP
RFQ
RHNA
ROP
RRIDRO
RWQCB
SACNET
STIP
TCRDF
TOD
TS/MRF
UBC
VTA

Geographic Information System
General Plan Amendment
Historical Architectural Review Board
Home Builders Association
Human Relations Commission
International City/County Management
Association
Joint Powers Authority
Lighting and Landscaping Maintenance
District
League of California Cities
Level of Service
Memorandum of Understanding
Metropolitan Transportation
Commission
National Environmental Policy Act
National League of Cities
National Pollutant Discharge Elimination
System
Neighborhood Preservation Ordinance
Planning Commission
Planned District
Priority Development Area
Public Utilities Commission
Private Vehicle Accessway
Public Works Contract
Request for Proposals
Request for Qualifications
Regional Housing Needs Allocation
Regional Occupational Program
Residential Rent Increase Dispute
Resolution Ordinance
Regional Water Quality Control Board
Southern Alameda County Narcotics
Enforcement Task Force
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MGA NALALAPIT NA PULONG AT ISKEDYUL NG
PAGPAPASAHIMPAPAWID SA CHANNEL 27
Petsa

Oras

Uri ng Pulong

Mayo 23, 2017

Walang Pulong ng Konseho

Mayo 30, 2017

Walang Pulong ng Konseho

Hunyo 6, 2017

7:00 p.m.

Hunyo 13, 2017

7:00 p.m.

Hunyo 20, 2017

7:00 p.m.

Hunyo 27, 2017

Pulong ng Konseho ng
Lungsod
Pulong ng Konseho ng
Lungsod
Pulong ng Konseho ng
Lungsod

Lugar

Kamara ng
Konseho
Kamara ng
Konseho
Kamara ng
Konseho

Cable
Channel
27

Live
Live
Live

Walang Pulong ngKonseho

Hulyo 4, 2017
Hulyo 11, 2017

7:00 p.m.

Hulyo 18, 2017

7:00 p.m.

Pista Opisyal Walang Pulong ng Konseho
Pulong ng Konseho ng
Lungsod
Pulong ng Konseho ng
Lungsod

Hulyo 25, 2017

Walang Pulong ng Konseho

Pamamahinga sa
Agosto

Walang Mga Pulong ng
Konseho

Kamara ng
Konseho
Kamara ng
Konseho

Live
Live

Mga Nalalapit na Pulong at Iskedyul ng Pagpapasahimpapawid sa Channel 27

Fremont City Council
3300 Capitol Avenue
Fremont, CA 94538
ISINUMITE

Pulong: 05/16/17 07:00 PM
Div/Dept: Tanggapan ng Tagapamahala ng Lungsod
Kategorya: Halalan
Mga Isponsor:
DOC ID: 3087

Ulat ng Kawani (ID # 3087)

PANG-DISTRITONG HALALAN / NILALAMAN NG MGA PAUNANG MAPA,
PAGKAKASUNOD-SUNOD NG HALALAN - Pampublikong Pagdinig (Nilathalang
Abiso) upang makatanggap ng input mula sa komunidad tungkol sa nilalaman ng
mga paunang mapa sa hangganan ng distrito at iminumungkahing
pagkakasunod-sunod ng halalan alinsunod sa Koda sa mga Halalan Seksyon
10010.
Makipag-ugnayan sa Mga Sumusunod:
Pangalan: Jessica von Borck
Titulo:
Katulong na Tagapamahala ng
Lungsod
Div/Dept: Tanggapan ng Tagapamahala ng
Lungsod
Telepono: 510-248-4008
E-Mail:
jvborck@fremont.gov

Harvey E. Levine
Abugado ng Lungsod
Tanggapan ng Abugado ng
Lungsod
510-284-4030
hlevine@fremont.gov

Ehekutibong Buod: Noong Marso 21, 2017, pinagtibay ng Lungsod ang isang resolusyon
na may intensyong lumipat mula sa malakihan patungo sa pang-distritong halalan.
Alinsunod sa Kodigo sa mga Halalan Seksyon 10010, ang Lungsod ay kailangang
magsagawa ng limang (5) mga pampublikong pagdinig sa loob ng panahong tinukoy sa
batas. Sa pampublikong pagdinig ng Mayo 2, 2017, ang Konseho ay nagpasyang gumawa
ng isang karagdagang pagdinig, na naka-iskedyul sa Hunyo 13, 2017. Ang unang tatlong
(3) mga pampublikong pagdinig ay kumpleto na. Sa unang dalawang pagdinig,
pinahintulutan ang Konseho at ang komunidad na timbangin ang komposisyon ng mga
distrito. Sa ikatlong pagdinig, ang Konseho at komunidad ay nagbigay ng puna sa limang
mga paunang mapa ng distrito at ang iminungkahing pagkakasunod-sunod ng halalan.
Gamit input na ito, napababa ng mga tagapayo ng Lungsod ang dami ng mga paunang
mapa ng distrito para sa karagdagang pampublikong input at direksyon ng Konseho na
tatanggapin sa ikaapat na pampublikong pagdinig na ito. Sa ikalimang pagdinig, ang
Konseho ay gagawa ng pinal na mga rekomendasyon sa mas nagustuhang paunang mapa
at gagawa ng ordinansa upang maitatag ang pang-distritong halalan. Sa ika-anim at huling
pampublikong pagdinig, ang Konseho ay boboto upang isaalang-alang ang isang ordinansa
na magtatatag ng pang-distritong halalan. Ang pampublikong pulong ngayong gabi ay ang
ika-apat na kinakailangang pampublikong pagdinig ng Lungsod, kung saan magbibigay ng
karagdagang input ang publiko at isasaalang-alang ng Konseho ang mga paunang mapa ng
distrito at mga potensyal na pagkakasunod-sunod ng halalan.
KASAYSAYAN: Ginanap ng Konseho ng Lungsod ang unang tatlo (3) ng anim (6) na
pampublikong pagdinig noong ika-4 ng Abril, ika-18 ng Abril, at ika-2 ng Mayo, 2017. Sa
unang dalawang pagdinig, pinahintulutan ang Konseho at ang komunidad na magkomento
sa komposisyon ng mga distrito. Gamit ang input na ito, ang mga unang mapa ng distrito
ng pagboto ay ginawa at pinag-usapan sa ikatlong pampublikong pagdinig. Ang komento ng
publiko at direksyon ng Konseho tungkol sa nilalaman ng mga paunang mapa at
iminumungkahing pagkakasunod-sunod ng halalan ay ibinigay, na ginamit upang baguhin
ang mga paunang mapa para sa karagdagang pag-uusap sa ika-apat na pagdinig. Ang
binagong mga mapa ay nailathala at maaaring kunin ng publiko mula sa ika-9 ng Mayo,
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2017. Sa ikalimang pagdinig, ang Konseho ay gagawa ng pinal na mga rekomendasyon sa
mas nagustuhang paunang mapa at gagawa ng ordinansa upang maitatag ang pangdistritong halalan. Sa ika-anim at huling pampublikong pagdinig, ang Konseho ay boboto
upang isaalang-alang ang isang ordinansa na magtatatag ng pang-distritong halalan. Ang
pampublikong pulong ngayong gabi ay ang ika-apat na kailangang pagdinig ng Lungsod.
Outreach sa Publiko
Mula nang ginawa ang layuning resolusyon, ang Lungsod ay nakibahagi sa mga pagsisikap
na maabot ang publiko upang makatulong na ipaalam sa publiko ang tungkol sa halalang
pang-distrito at ang proseso na nauugnay sa pagbuo ng mga ito. Ang isang hiwalay na
webpage sa website ng Lungsod ay ginawa upang magbigay ng impormasyon na may
kaugnayan sa halalang pang-distrito kabilang ang mga pagkakataon kung kailan at kung
paano maaaring mag-ambag ang publiko sa pag-uusap. Sa karagdagan, ang Lungsod ay
pinagana ang mga social media platform nito upang ibahagi ang impormasyon, at
tumatanggap ng input sa iminungkahing mga paunang mapa at pagkakasunod-sunod ng
halalan mula sa komunidad sa pamamagitan ng Open City Hall. Ang mga cover sheet ng
adyenda ng pulong ng Konseho ng Lungsod at ang ulat na kawani na ito ay isinalin sa
limang mga wika upang magbigay ng karagdagang tulong sa mga mamamayang dinagsasalita ng Ingles. Ang Konseho ng Lungsod pulong agenda na takip sheet at ang ulat
na staff ay isinalin sa limang mga wika upang magbigay ng karagdagang tulong sa mga diIngles mamamayan nagsasalita. Kabilang sa mga wika ang Espanyol, Tsino, Vietnamese,
Tagalog, at Dari. Ang mga naisaling dokumento ay makukuha sa website ng Lungsod sa
https://fremont.gov/districtelections. Sa karagdagan, ang mga pulong ng Konseho ng
Lungsod ay may nakabukas na paliwanag (open captioned) para sa mga bingi sa Kamara ng
Konseho at may nakasarang paliwanag (closed captioned) para sa mga nanonood sa bahay.
Paggawa ng Mga Mapa ng Distrito
Sa unang dalawang (2) mga pampublikong pagpupulong, ang pangkat ng tagapayo ng
Lungsod ay nagharap ng patnubay sa kung anong mga kadahilanan ang dapat isaalangalang kapag lumilikha ng bagong mga distrito ng pagboto, kabilang ang mga sumusunod na
pamantayang kailangan ng batas:
•
•
•

Ang bawat konseho ng distrito ay dapat maglaman ng isang halos magkatumbas
na populasyon;
Ang isang plano ng pagdidistrito ay gagawin sa isang paraan na sumusunod sa
Batas Pederal sa Mga Karapatan sa Pagboto; at
Ang bawat distrito ng konseho ay hindi dapat gawin na lahi ang namamayaning
kadahilanan na lumalabag sa mga prinsipyo na itinatag ng Kataas-taasang
Hukuman ng Estados Unidos sa Shaw v. Reno, 509 U.S. 630 (1993). Reno, 509
US 630 (1993).

Sa karagdagan, ang demograpikong tagapayo, ang Lapkoff & Gobalet Demographic
Research, Inc, ay nagharap ng iba't-ibang mga demograpiko at heograpikong datos na
maaari ring magsilbi bilang pamantayan upang tukuyin ang mga distrito (bilang karagdagan
sa mga ligal na mga kinakailangan). Batay sa lahat ng input, hinati ng demograpo ang
Lungsod sa mas maliliit na lugar at lumikha ng isang serye ng mga mapa na maaaring
magamit ng publiko sa paggawa ng mga sitwasyon sa distrito ng halalan. Ginagamit din ng
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demograpo ang mga highway, mga pangunahing kalsada, mga sapa, at mga riles ng tren
bilang (kilalang) mga hangganan, kung posible.
Kasunod ng mga komento ng publiko na may kaugnayan sa impormasyon na ito, nag-usap
at nagbigay ng direksyon ang Konseho sa ika-18 ng Abril na pagdinig tungkol sa mga mas
gustong dami ng mga distrito ng pagboto, mga potensyal na pagkakasunod-sunod ng
halalan, at pamantayan na sa tingin nila ay ang pinaka-kapaki-pakinabang bilang batayan
para sa mga paunang mapa. Noong ika-25 ng Abril, 2017, inilathala ng Lungsod ang mga
paunang mapa sa website ng Lungsod at sa pahayagan, na nagbigay sa publiko ng pitong
araw upang suriin ang mga ito bago ang ika-2 ng Mayo na pagdinig bilang pagsunod sa
Koda ng Halalan 10010.
Potensyal na Mga Pamantayan na Isasaalang-alang at Bagong Impormasyon sa Pagmamapa
Noong ika-25 ng Abril inutusan ng Konseho ang demograpo upang isaalang-alang ang
sumusunod na pamantayan bilang karagdagan sa mga itinatag na ligal na mga
kinakailangan kapag inihahanda ang paunang mapa ng distrito. Pakitandaan na ang mga
pamantayan ay nakalista na walang sinusunod na prayoridad:
•

Ang 28 na distrito ng sambayanan ng Lungsod

•

mga lugar ng pagdalo ng paaralang elementarya at mataas na paaralan ng FUSD

•

Ang 9 na distrito ng negosyo ng Lungsod

•

Mga designasyon ng paggamit ng lupa ng Pagpapaunlad na Nakatuon sa Pagbiyahe

•

Pamamahay at paglaki ng populasyon matapos ang 2010

•

Mga hangganan ng distrito ng California State Assembly

•

Mga hangganan ng distrito ng Kongreso

•

Mga bloke ng sensus

•

Mga heograpikong kadahilanan tulad ng mga highway, mga pangunahing kalsada,
mga sapa, at mga riles ng tren bilang (kilalang) mga hangganan

•

Pagkakaisa, kalapitan, integridad, at kasinsinan ng teritoryo

Pagkakasunod-sunod ng Halalan
Inutusan ng Konseho ng Lungsod ang demograpo na gamitin ang mga sumusunod na mga
paunang konsiderasyon sa pagtatalaga ng isang potensyal na pagkakasunod-sunod para sa
mga halalan sa loob ng distrito ng bawat paunang plano para sa konsiderasyon ng publiko
at ng Konseho ng Lungsod:
1. Ang apat na distrito ay dapat punuan ng halalan sa 2018 gaya ng sumusunod:
Dalawang mga distrito kung saan walang nakatirang incumbent (maliban sa
Alkalde), ay dapat punuan ng halalan sa 2018.
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Anumang distrito kung saan ang isang incumbent ay nakatira na ang termino ay
mapapaso sa 2018, ay dapat punuan ng halalan sa 2018 para sa isang apat nataong termino.
Kung ang mga tirahan ng kasalukuyang mga incumbent na ang termino ay
mapapaso sa 2018 ay hindi maiwasang na ipares sa isang distrito, ang distrito na
iyon, gayunman, ay pupunan ng halalan sa 2018 para sa isang apat-na-taong
termino, at ang isang ikatlong distrito kung saan walang nakatirang incumbent, ay
pupunan ng halalan sa 2018.
Pagkatapos ay magtatalaga ang Konseho ng Lungsod ng isa sa mga distrito kung
saan walang nakatirang incumbent, para sa isang dalawang-taong termino. Ang iba
pang isa o dalawang mga distrito ay magkakaroon ng apat-na-taong termino bawat
isa.
2. Tatlong mga distrito ay pupunuan ng halalan sa 2020 gaya ng sumusunod:
Ang dalawang mga distrito na hindi pupunuan ng halalan sa 2018, ay dapat punuan
ng halalan sa 2020 para sa apat-na-taong termino.
Ang distritong itinalaga para sa isang dalawang-taong termino sa 2018, ay dapat
punuan muli ng halalan sa 2020 para sa isang apat-na-taong term.
Dami ng Distrito ng Halalan
Inutusan ng Konseho ng Lungsod ang pangkat ng tagapayo ng Lungsod na bumuo ng
paunang mga mapa batay sa isang configuration na anim (6) na distrito ng halalan na may
isang Alkalde na pinili ng mga botante sa buong lungsod.
TALAKAYAN/PAGSUSURI: Sa ikatlong pampublikong pagdinig noong ika-2 ng Mayo, ang
komunidad at Konseho ay nagkaroon ng oportunidad na magbigay ng puna sa limang mga
paunang mapa na inihanda. Kinumpirma ng ligal na tagapayo ng Lungsod na ang lahat ng
limang mga paunang mapa ay sumusunod sa California Voting Rights Act at sa Federal
Voting Right Act. Sa karagdagan, kinumpirma ng Konseho ang suporta para sa pagbuo ng
anim na distrito na may isang alkalde.

Bago ang komento ng publiko at pag-uusap, tumugon din ang Abugado ng Lungsod sa mga
tiyak na mga katanungan na itinanong kasunod ng isang sesyon ng impormasyon na ginawa
ng Fremont Chamber of Commerce patungkol sa kasalukuyang proseso ng kinukumpleto ng
Lungsod alinsunod sa Kodigo sa mga Halalan Seksyon 10010 (AB 350).
Ang mga tagapagsalita sa naunang pagdinig ng Konseho ng Lungsod at ang mga pag-uusap
ng Kamara ng Komersyo ay nagsaad na ang Lungsod gumagalaw nang masyadong mabilis
sa proseso ng pagbabago ng distrito. Sa halip na sumunod sa mga mahigpit na
pangangailangan ng "safe harbor" ng Koda ng Halalan, hinihikayat nila ang Lungsod na
tanungin ang kumpanya ng batas na nagbabanta sa Lungsod gamit ang litigasyon ng
California Voting Rights Act (CVRA) para sa karagdagang panahon. Nais ng ilang mga
nagsasalita na galugarin ng Lungsod ang mga alternatibo sa paggawa ng mga distrito. Ang
isa ay nagpahayag ng kagustuhang para sa karagdagang panahon upang bumuo ng mga
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komunidad ng minoryang lahi upang mas mahusay na tumugon sa mga pagbabago sa
proseso ng halalan.
Ang AB 350 ay hindi nagbibigay ng awtoridad upang baguhin o pahabain ang tukoy na mga
pangangailangan ng panahon. Ipinapalagay ng mga nagsasalita na ang Lungsod ay
kasalukuyang nasa paglilitis sa kumpanya ng batas na naghain ng abiso. Subalit, walang
paglilitis ang nakahain. Ang pagsunod sa AB 350 ay nagpapahintulot sa sa Lungsod upang
maiwasan ang paglilitis ng CVRA kung sumusunod ito sa mga tagal ng panahon ng "safe
harbor" sa batas (45 na araw upang gumawa ng isang resolusyon ng hangarin at 90 na
araw upang gumawa ng pang-distritong halalan sa pamamagitan ng ordinansa).
Kasalukuyang natutugunan ng Lungsod ang mga milestone na iyon.
Dinahilan ng ilan sa mga nagsasalita na dapat isaalang-alang ang mga sistema ng pagboto
maliban sa pagbabago ng distrito upang mapahusay ang kapangyarihan sa pagboto ng
minorya. Itinataguyod nila ang niranggong pagpipilian sa pagboto (tinatawag din na instant
runoff voting), pinagsama-samang pagboto at limitadong pagboto. Ang mga alternatibong
ito ay hindi magagamit sa mga lungsod ng pangkalahatang batas tulad ng Fremont. Upang
magamit ang mga pamamaraan ng pagboto na iyon, kailangan munang magdesisyon ng
Lungsod na maging isang charter na lungsod, maghanda ng isang paunang charter at
pagkatapos ay ipapasa sa mga botante. Ang gawaing ito ay hindi magiging posible sa loob
ng panahon na pinapayagan ng AB 350. At kahit na naisin ng kasalukuyang Konseho ng
Lungsod na gumawa ng isang charter para sa naturang layunin, walang garantiya na
aaprubahan ito ng mga botante ng Fremont. Dalawang beses nang tinanggihan ng Fremont
ang mga hakbang sa Charter.
Sa katapusan, ang ilang mga nagkokomento ay nakikipagtalo sa paglilitis ng paghabol ng
CVRA. Ang una at tanging "facial" na hamon sa batas ay nabigo matapos magamit ang
makabuluhang dami ng pera ng publiko sa pagtatanggol sa nasasangkot na lungsod at sa
pagbabayad ng mga bayarin ng abugado at gastusin ng kumpanya ng batas na
nagdemanda sa lungsod na iyon. Ang gastusin ng depensa na sangkot sa mga kasong ito ay
isang kadahilanang nag-udyok sa paggawa ng batas na "safe harbor" sa simula.
Ang mga komento ng publiko tungkol sa mga paunang mapa ay parehong natanggap sa
pagdinig at sa pamamagitan ng website ng Pang-distritong Halalan ng Lungsod. Bilang
karagdagan sa mga indibidwal na nagpapahayag ng kagustuhan para sa isang partikular na
paunang mapa, ang ilang mga kapansin-pansing mga komento ay ang sumusunod.
•

Ang iminungkahing Distrito 1 sa paunang planong B, C, at E ay dapat na hatiin
upang hindi magsama ang mga lugar sa Ardenwood sa hilaga at Bayside/Warm
Springs sa timog.

•

Ang mga miyembro ng lokal na populasyong Afghan ay nagpahayag ng isang
pagnanais na panatilihing magkasama ang may interes na komunidad na Afgan. Ang
mga alternatibong mapa ay iniharap ng ilang mga kasapi o mga kinatawan ng
komunidad na ito.

•

Ang dating alkalde na si Gus Morrison ay nagharap ng isang alternatibong mapa na
interesado ang Konsehong ipaberipika sa demograpo para sa pagtugon sa Estado at
Pederal na mga regulasyon at upang galugarin ang posibilidad na isama ang
naipakitang kasinsinan ng distrito.
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Ang karamihan sa Konseho ay nagpahayag ng kagustuhan sa Plano C at inaalok ang
sumusunod na mga pamantayan upang isaalang-alang sa susunod na rebisyon sa panahon
ng kanilang pag-uusap:
•

Ang iminumungkahing Distrito 1 sa paunang Plano C ay dapat na hatiin nang sa
gayon ay hindi magsama ang mga lugar na Ardenwood sa hilaga at Bayside/Warm
Springs sa timog.

•

Hangga't maaari, isaalang-alang ang mga nakatatag nang kapitbahayan ng Fremont.

•

Hangga't maaari, dapat pag-aralan ng mga tagapayo kung paano mapanatili ng mas
marami ang komunidad na Afghan ng interes sa iisang distrito hangga't maaari

•

Panatilihin ang kasinsinan ng mga distrito – tiyakin na ang mga hangganan ay
sumusunod sa malinis na mga linya at limitahan ang mga iregular na hugis.

•

Suriin kung ang mga kapitbahayan ng Glenmoor at Glen Manor ay maaaring ilagay
sa magkaibang mga distrito upang igalang ang panunungkulan.

•

Hangga't maaari, isaalang-alang ang mga lugar na may mga mataas na paaralan.

•

Hangga't maaari, tiyakin ang bawat distrito ay may pinaghalong mga gamit, kabilang
ang parehong tirahan at komersyal.

Natitirang Mga Pampublikong Pagdinig
Sa pagdinig sa ika-2 ng Mayo, ipinahayag din ng Konseho ng Lungsod ang interes sa
pagdaragdag ng karagdagang pampublikong pagdinig sa iskedyul ng pagdinig bago
isaalang-alang ang pinal na pormasyon ng mga distrito at pagkakasunod-sunod ng halalan.
Sa paggawa ng paunang iskedyul, binuo ng mga kawani ang isang pagkakataon upang
maisama ang isang karagdagang pulong kung kinakailangan habang patuloy na sumusunod
sa AB 350. Bilang resulta, ang ikaanim na pagdinig ay naidagdag na sa iskedyul para sa ika13 ng Hunyo. Narito ang isang buod ng mga natitirang mga pagdinig (kabilang ang pagdinig
ngayong gabi):
ika-16 ng Mayo - Ipagpatuloy ang pagsusuri ng mga paunang mapa ng distrito
at iminumungkahing pagkakasunod-sunod ng halalan.
Ika-6 ng Hunyo - Suriin ang (mga) paunang mapa ng distrito at pagkakasunod-sunod ng
halalan at ipakilala ang isang ordinansa upang lumipat mula sa malakihan patungo sa
pang-distritong halalan.
Ika-13 ng Hunyo - Gawin ang ikalawang pagbasa at gumawa ng isang ordinansa upang
lumipat mula sa malakihan patungo sa pang-distritong halalan.
Mga Ninanais na Kalalabasan
Alinsunod sa Kodigo sa mga Halalan Seksyon 10010, ang pampublikong pagdinig ngayong
gabi ay upang makatanggap ng input ng publiko tungkol sa mga paunang mapa ng distrito
mapa at sa potensyal na pagkakasunod-sunod ng halalan. Ang mga komento mula sa
pulong ngayong gabi ay gagamitin upang gumawa ng karagdagang mga pagbabago sa
isang pinal na paunang mapa. Ang binagong mapa ay ilalathala sa ika-30 ng Mayo, pitong
araw bago ang ika-limang pampublikong pagdinig sa ika-6 ng Hunyo. Dapat isaalang-alang
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ng Konseho ang input ng publiko at magbigay din ng direksyon sa potensyal na
pagkakasunod-sunod ng halalan.
EPEKTO SA PANANALAPI: Walang mga makabuluhang epekto sa pananalapi sa
pagdaraos ng pampublikong pagdinig na ito.
PAGSUSURI NG KAPALIGIRAN: N/A
REKOMENDASYON: Na ang Konseho ng Lungsod ay:
1.
Tumanggap ng isang ulat mula sa mga kawani tungkol sa mga proseso ng pagkuha ng
input ng publiko sa mga paunang mapa ng mga potensyal na mga distrito ng pagboto
at mga potensyal na pagkakasunod-sunod ng halalan para sa isang proseso ng halalan
na pang-distrito alinsunod sa Kodigo sa mga Halalan Seksyon 10010;
2.
Buksan ang isang pampublikong pagdinig at mag-imbita ng mga miyembro ng publiko
upang magbigay ng puna sa mga paunang mapa at mga potensyal na pagkakasunodsunod ng halalan na ipinakita; at
3.
Isara ang pampublikong pagdinig kapag walang nang mga input mula sa publiko, at
magbigay ng direksyon sa demograpikong tagapayo ng Lungsod tungkol sa mga pinal
na mga pagbabago sa mga piniling mapa ng distrito at sa mga potensyal na
pagkakasunod-sunod ng halalan upang ipatupad ang sistema ng pang-distritong
halalan.

