Paghahatid ng Pampublikong Komento – Mga Instruksyon

WebEx

1)

I-DIAL ang nakalista na numerong Toll-Free para sa meeting (nasa pangunahing
pahina ng Adyenda)

2)

Pindutin ang Access Code (sa pangunahing pahina ng Adyenda) at pindutin ang #
pagkatapos.

3)

Pindutin ulit ang # para makihalok sa miting. Mayroong munting tono na
madidinig kapag nakapasok na sa miting.

4)

Kapag narinig ninyo ang munting tono:
a. Huminto at MAKINIG
b. Hintayin ang anunsyo sa Pampublikong Komento o Public Comment
(sa pamamagitan ng Item Number para sa Pangkalahatang Pampublikong
Komento)

5)

Kapag ipinahayag na ng Clerk na panahon na ng Pampublikong Komento, pindutin
ang * 3 para maidagdag sa linya ng mga magsasalita.

6)

Pagkatapos pindutin ang *3, maririnig ninyo ang ‘You have raised your hand to
ask a question. Please wait to speak until the host calls on you.’ – HINTAYIN ang
inyong panahon sa pagsasalita.

7)

Kapag narinig ninyo ang ‘Your line has been unmuted.’ – ITO NA ANG PANAHON
PARA IPAHYAG ANG INYONG PAMPUBLIKONG KOMENTO

8)

Bibigyan kayo ng naktakdang 2 minuto para ipahayag ang inyong komento.

9)

Kapag natapos na inyong 2 minuto, aalisin kayo sa linya ng mga magsasalita at
ibabalik muli bilang tagapakinig sa miting (maliban lamang kung piliin ninyong
ibaba ang tawag at madiskonekta).

10)

Ang mga kalahok na nais magsalita tungkol sa ibang item ng Adyenda o sa iba pa
mang oras ng pampublikong komento, maaari silang manatili sa linya ng miting at
makinig para sa susunod na abiso ng Clerk.

Makakakuha ng seribyso sa pagsasalin (interpretasyon) sa lahat ng mga buong miting
ng Board of Supervisors. Kung kinakailangan ninyo ng serbisyo sa pagsasalin, manyaring
sulatan lamang ang Clerk of the Committee gamit ang email
board.of.supervisors@sfgov.org, o tumawag sa (415) 554 5148 ng hindi bababa ng 48
oras bago ng miting.







MGA MAHUHUSAY NA KASANAYAN
Tumawag mula sa isang Tahimik na lugar
Bagalan at linawan ang pananalita
Babaan ang tinig ng inyong telebisyon o radyo na nakapaligid sa inyo
Ipahayag ang inyong talumpati sa buong Board, hindi sa mga indibiduwal na
Supervisor
Bawal ang pangangampanya (electioneering)

