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APLIKASYON PARA SA KOMISYON SA PAGPAPAYO SA MGA LINYA NG
PAMPANGASIWAANG DISTRITO SA TAONG 2021
Ang County ng San Mateo ay naghahanap ng mga aplikante na maglilingkod sa isang 15-miyembro
na komisyon sa pagpapayo (na may dalawang kahalili) na susuri sa mga potensyal na pagbabago sa
mga Pampangasiwaang Distrito dahil sa Data ng Census noong 2020. Ang gawain ng Komisyon ay
isasaalang-alang ang pampublikong patotoo at kinakailangang pamantayan sa distrito at magmungkahi ng
isang mapa o mga mapa para sa pagsasaalang-alang ng Lupon ng mga Tagapangasiwa. Papayuhan ang
Komisyon ng mga tauhan ng County at walang kinakailangang espesyal na karanasan na nauugnay sa
pangangasiwa ng distrito.

Pangalan ____________________________________________________________________________
Address ng Tirahan

_______________________

Lungsod __________________________________ Zip Code _________________
Telepono ________________________ Email _____________________________
Katayuan sa Pagtatrabaho. Pakimarka ang isa sa mga sumusunod:
□ Kasalukuyang Nagtatrabaho □ Hindi Nagtatrabaho □ Retirado
Kung minarkahan mo ang Kasalukuyang Nagtatrabaho, mangyaring kumpletuhin ang sumusunod:
Kasalukyukang Tagapag-empleyo __________________ Posisyon ________________________
Adress ng Pinagtatrabahuhan: _____________________________________________________
Lungsod

Zip Code

__

Email
Background na Pang-edukasyon

Kasalukuyan ka bang nagtatrabaho bilang nahalal na opisyal sa County ng San Mateo? □ Oo □ Hindi
(*Ang mga kasalukuyang opisyal na inihalal ng mga botante ng County ng San Mateo ay hindi karapatdapat na maglingkod)

Isa ka bang beterano ng Sandatahang Lakas? □ Oo □ Hindi. Kung minarkahan mong Oo, mangyaring
kumpletuhin ang sumusunod:
Taon sa serbisyo: _________________________________________________________________
Sangay ng Serbisyo: _______________________________________________________________
Mangyaring ibigay ang katangian ng iyong paglabas mula sa serbisyo militar (hal., Kagalanggalang, Pangkalahatan Sa ilalim ng Mga Kagalang-galang na Kondisyon, atbp.)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Karanasan sa Trabaho/Karanasang Propesyonal ____________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Mga gawaing sibiko at boluntaryo (Mangyaring isama ang anumang kasalukuyan o nakaraang pagiging
miyembro sa (mga) lupon ng County o Lungsod, komisyon, o (mga) komite, pati na rin ang pakikilahok sa
mga aktibidad ng mabuting pamamahala, mga karapatang sibil, pakikipag-ugnayang sibiko, at/o mga
grupo ng komunidad o organisasyon na aktibo sa County; mangyaring tukuyin din kung ang mga
aktibidad na iyon ay may kasamang trabaho sa mga komunidad ng mga minoryang wika.)

Bakit ka nag-a-apply para sa isang posisyon sa Komisyon na ito? (Mangyaring isama sa iyong tugon ang
anumang mga espesyal na kwalipikasyon o kasanayan na nauugnay sa posisyon na ito na maaaring hindi
nasaklaw ng iyong mga tugon sa itaas.)

Mangyaring ibahagi kung ano ang kahulugan sa iyo ng pagkakaiba-iba, katarungan, at pagkakasama
(inclusion) at ang iyong pananaw sa kanilang kahalagahan.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Ang mga batas sa muling pagdidistrito ng estado ay nangangailangan ng pagsasaalang-alang sa ilang
nakaranggong pamantayan, kabilang ang paggalang sa integridad ng heograpiya ng mga lungsod pati na
rin ng mga nauugnay na lokal na kapitbahayan at pamayanan sa isang paraang nakakabawas sa
pagkakahati-hati habang inaatas din na ang mga hangganan ng distrito ay madaling matukoy at
maunawaan ng mga residente. Mangyaring ilarawan ang anumang mga aktibidad o karanasan na hindi
inilarawan sa itaas na makakatulong sa iyo na maunawaan at balansehin itong mga paminsan-minsang
nagkukumpitensyang mga interes.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Ang paglahok sa Komisyon ay maaaring mangailangan ng maraming oras at kasama rito ang paghahanda
para sa at pagdalo sa hindi bababa sa apat na pampublikong pagpupulong, na maaaring sa gabi o
katapusan ng linggo; gayundin, bagama't ang gawain ng Komisyon ay malamang na makukumpleto sa
taong 2021, maaari itong magpatuloy hanggang 2022. Matutupad mo ba ito?
□ Oo □ Hindi
Paano mo nalaman ang tungkol sa Komisyon? _____________________________________________
Demograpikong Data (Mangyaring tandaan na ang pagbibigay ng impormasyong ito ay opsyonal. Maaari
mong piliin ang "tumangging magpahayag" para sa bawat sagot.)
Mangyaring ilarawan ang iyong pinagmulang etniko sa pamamagitan ng pagmamarka ng isa o higit
pa sa mga sumusunod na kahon:
□

ITIM/APRIKANONG-AMERIKANO: Lahat ng taong nagmula sa alinman sa mga orihinal na
Itim na pangkat ng lahi ng Africa.

□

HISPANIKO/LATINO: Lahat ng taong may kultura o pinagmulang Mexicano, Puerto Rican,
Cubano, Gitnang o Timog Amerikano, o iba pang kultura o pinagmulang Espanyol, anuman
ang lahi.

□

ASYANO: Lahat ng taong nagmula sa alinman sa mga orihinal na mamamayan ng Malayong
Silangan, Timog Silangang Asya, o ang subcontinent ng India kabilang ang, halimbawa,
Cambodia, China, India, Japan, Korea, Malaysia, Pakistan, Philippine Islands, Thailand, at
Vietnam.

□

KATUTUBONG HAWAIIANO/IBA PANG MGA TAGA-ISLA PASIPIKO: Lahat ng taong
nagmula sa alinman sa mga orihinal na tao ng Hawaii, Guam, Samoa, o iba pang mga Isla sa
Pasipiko.

□

AMERIKANONG INDIYANO/KATUTUBO NG ALASKA: Lahat ng taong nagmula sa alinman
sa mga orihinal na mamamayan ng Hilaga at Timog Amerika (kasama ang Gitnang Amerika),
at na nagpapanatili ng pagkakaugnay sa kultura o pagkilala sa komunidad.

□

PUTI (na hindi Hispaniko ang pinagmulan): Ang lahat ng taong nagmula sa alinman sa mga
orihinal na mamamayan ng Europa, Hilagang Aprika, o Gitnang Silangan.

□

Mas Nais na Ilarawan ang Sarili: ________________________________________________

□

Tumangging ipahayag

Mangyaring piliin ang kinikilala mong kasarian ng sarili sa pamamagitan ng pagmamarka ng isa sa
mga sumusunod na kahon:
□ Babae □ Lalaki □ Non-binary □ Tumangging Ipahayag
Ano ang iyong kasalukuyang edad? _______________

Petsa

Pirma

Ang aplikasyon na ito ay maaaring manatili sa file sa loob ng isang taon mula sa araw ng pagsumite, at ang
di-personal na impormasyon na ibinigay sa aplikasyon ay pampublikong impormasyon at maaaring ibahagi
sa iba pang mga aplikante, miyembro ng media, o sa pangkalahatang publiko.

PAKIKUMPLETO AT IBALIK SA:

County Manager's Office
400 County Center
Redwood City, CA 94063
Attn: Sherry Golestan, Deputy Clerk of the Board

