
Sumali sa amin sa sesyon ng pakikinig ng komunindad!

Sa Enero 21, magsasaayos ang City Planning Commission (CPC) ng Lungsod ng  
Los Angeles ng sesyon ng pakikinig para magbigay ng pagkakataon sa mga 
miyembro ng komunidad na ibahagi ang kanilang mga karanasan tungkol sa 
pagpaplano at pagpapaunlad sa kanilang mga kapitbahay, at para mag-alok ng mga 
estratehiyang nakatuon sa pagkakapantay-pantay na maaring tumiyak sa patas na 
mga resulta para lahat ng taga-Angeles. Ang kaganapan na ito ay pampublikong 
gawain ng bagong tatag na Equity Subcommittee ng CPC.

Sa panahong ito, umaasa kami na:

 - Maunawaan kung paano nabuo ang balangkas na nagtataguyod ng lahi sa 
aming kasalukuyang mga patakaran

 - Mapalalakas ang mga boses ng mga tao na higit na naapektohan ng mga 
patakaran sa pagtataguyod ng lahi 

 - Ipapaalam sa pinakahaligi ng pagkontra sa pagtataguyod ng lahi at 
pagkakapantay-pantay para gumabay sa paggawa ng desisyon sa mga 
proyekto at patakaran

(Araw ng Pagkakapantay-pantay)

CPC Equity 
Day 2021

ENERO 21, 2021 
IKA-9 NG UMAGA - IKA-2 NG HAPON

Para sa higit na impormasyon tungkol sa kaganapan, 
mangyaring bumisita sa: https://planning4la.org/
cpc-equity-day-2021 .Kung hindi ka makakadalo, 
mangyaring ibahagi ang iyong mga naiisip sa paggamit 
ng form na ito: https://planning4la.org/cpc-equity-day-
2021-comments. Umaasa kaming makakasali ka sa 
amin!

Isasama sa kaganapang ito ang interpretasyon sa mga sumusunod na wika: Espanyol, Tagalog, Korean, Armenian, at 

Mandarin. Kapag hiniling, pwedeng magsaayos ang CPC ng mga tagapagsalin ng wikang pasenyas at pagsasalin mula sa 

Ingles tungo sa ibang mga wika na hindi nakatala na available sa publiko. Lahat ng kahilingan ay dapat sabihin ng mas maaga 

na hindi bababa sa tatlong araw o 72 oras bago ang kaganapan o petsa ng pagpupulong. Para humiling ng mga tulong o mga 

serbisyo ng pagsasalin, o para sa iba pang tanong, mangyaring makipag-ugnayan sa cpc@lacity.org. 
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