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Aplikasyon para sa mga Board/Komisyon/Komite/Puwersa ng Pagkilos 
 INSTRUKSYON AT APLIKASYON 

 
Sari-sari at malawak ang Lungsod at County ng San Francisco pagdating sa mga tao at mga isyu na hinaharap 
nito. Upang mapakinabangan ng husto ang malawak na eksperyensiya at kaalaman na makukuha mula sa ating 
mga komunidad, itinatatag ang mga iba’t ibang Board/Komisyon/Komite/Puwersa ng Pagkilos para mapagtagpo 
ang kaalaman ng isa’t isa. Ipinagtitibay ang mga rekisito ng mga grupo at ang kanilang kasapi sa pamamagitan 
ng mga inaprubahang lehislasyon mula sa lokal, pang-estado, at/o pederal na gobyerno. 
 
Karagdagan sa pagbubuo ng adhikain at mga layunin ng iba’t ibang grupo, isinasaayos ng namumunong 
lehislasyon ang uri ng tao - pagdating sa mga kanais-nais na kasanayan at kaalaman - na maaaring magambag 
ng kanilang kaalaman at perspektiba. Sa ganitong paraan, ang isang grupo ng mga taga San Francisco, na 
kumakatawan sa Lungsod at County, ay magiging aktibong bahagi sa pagtugon sa mga isyu na hinaharap ng 
buong Lungsod at County. 
  
Kung nais ninyo na paglingkuran ang Lungsod at County ng San Francisco, ipinagkakaloob ang mga sumusunod 
na hakbang: 
 

1. Isang listahan ng mga bakante at magiging bakante, kasali ang kanilang kwalipikasyon, na 
mahahanap sa Office of the Clerk of the Board of Supervisors, sa San Francisco Main Public Library, 
at sa internet sa website ng Board of Supervisors (http://www.sfbos.org/vacancy). Mangyaring 
repasuhin ang listahan para sa posisyon na ninanais.  

  
2. Magsumite ng isang aplikasyon ((http://www.sfbos.org/vacancy_application)  
(Ilista lahat ng apropriyadong numero sa upuan at/o kategorya/mga kategorya kung saan kayo ay 
kwalipikado. Hinihiling namin sa lahat na makuha ang mga aplikasyon ng sampung (10) araw bago ng 
naka-iskedyul na paglilitis.) 
 
Maaari rin magsumite ng Form 700, Statement of Economic Interests ang mga aplikante 
(https://www.fppc.ca.gov/Form700.html), kasama ng kanilang aplikasyon para sa lahat ng mga 
kumakatawan na nakalista sa Campaign and Governmental Conduct Code, Section 3.1-103(a)(1).  
  
3. Kung ang (mga) upuan na inyong inaaplayan ay bakante at nangangailangan ng pagkumpirma mula 

sa Board of Supervisors, maaaring iskedyul ng Rules Committee ang pagrerepaso ng inyong 
aplikasyon. Dapat asahan ng mga aplikante na humarap sa Rules Committee para ipahayag ang 
kanilang mga kwalipikasyon at sagutan ang mga katanungan habang nasa pampublikong paglilitis. 

(Walang mga nakatakdang instruksyon tungkol sa mga inaasahang ipahayag sa harap ng Rules 
Committee; gayunman, apropriyadong ipahayag ang isang maikling deskripsyon kung paano natatangi 
ang inyong kwalipikasyon mula sa mga ibang aplikante, mga katwiran para sa inyong interes sa paksa, 
at/o isang maikling buod kung bakit kayo ay isang mahusay na kandidato.) 
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4. Maaari o maaaring hindi gumawa ng rekomendasyon para sa paghirang ang Rules Committee. Kung 
bumuo ng rekomendasyon ang Rules Committee, ipapasa ang rekomendasyon sa Board of 
Supervisors para aprubahan ito. Kadalasang umaabot ng 15 na araw mula sa petsa ng pagbuo ng 
rekomendasyon ng Rules Committee upang hirangin na opisyal ang isang indibidwal.  

  
5. Depende sa uri ng organisasyon, ang bagong hinirang na indibidwal ay maaaring kailanganin ng 

isang Sumpa ng Katungkulan (Oath of Office).  
 

Kung walang mga bakante upuan, pananatilihin ng isang taon ang inyong aplikasyon. Kung mayroon man na 
anumang pagbukas ng upuan na mangyari sa panahong ito, isusumite sa Rules Committee ang inyong 
aplikasyon para repasuhin.  
 
Kung kayo ay may iba pang mga katanungan, mangyaring tawagan lamang ang Rules Committee Clerk sa (415) 
554-5184. Kung kailangan ninyo ng detalyadong impormasyon hinggil sa mga operasyon ng isang partikular na 
Board/Komisyon/Komite/Puwersa ng Pagkilos, mangyaring direstsong lapitan ang departamento na 
tagapangasiwa rito. 
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Aplikasyon para sa mga Board, Komisyon, Komite, at Puwersa ng Pagkilos 
 

Pangalan ng Board/Komisyon/Komite/Puwersa ng Pagkilos:        
  

Seat #(Kailangan ito-) (tingnan ang Vacancy Notice para sa mga kwalipikasyon):      
     

Buong Pangalan:             
  

Address ng Tirahan:           Zip Code:   
  

Telepono sa Bahay:        Okupasyon:      
  

Telepono sa Trabaho:        Employer:      
  

Address ng Negosyo:          Zip Code:     

Email ng Negosyo:       Email sa Bahay:      
  

Batay sa Charter, Section 4.101(a)(2), ang mga itinatag na Board at Komisyon ng Charter ay dapat binubuo ng mga 
naninirahan sa Lungsod at County ng San Francisco na 18 taong gulang o mas nakatatanda (maliban lamang kung 
tinutukoy ng awtoridad sa koda). Para sa mga iilan na paghirang, maaaring pagbigyan ng Board of Supervisors ang 
rekisito sa paninirahan.  

Markahan ang Lahat ng Nalalapat: 

Residente ng San Francisco:  Oo □  Hindi □ Kung Hindi, lugar ng tirahan:       

18 Taong Gulang o Mas Nakakatanda:  Oo □  Hindi □ 

Alinsunod sa Kautusan ng Mayor, ang mga miyembro ng mga lupon/komisyon ay kinakailangang nabakunahan sa Covid-19 
at dumalo ng  personal sa mga pagpupulong. 

 Nabakunahan sa Covid-19: 

  Oo □  Hindi □ 

Batay sa Charter, Section 4.101(a)(1), mangyaring ipahayag lamang kung paano pinangangatawanan ng inyong 
kwalipikasyon ang mga komunidad ng interes, mga distrito, at ng dibersidad sa etnisidad, lahi, edad, sex, sekswal na 
oryentasyon, identidad sa kasarian, uri ng kapansanan, at iba pang kaugnay na katangiang pang-demograpika ng 
Lungsod at County ng San Francisco: 
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Pang Negosyo at/o Propesyonal na Karanasan: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mga Sibikong Aktibidad: 
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Nakadalo ka na ba sa mga miting ng lupon na inyong inaaplayan?  Oo □  Hindi □ 

               

Maaaring kailanganin ang pagharap sa Rules Committee sa isang naka-iskedyul na pampublikong paglilitis, bago 
konsiderahin ng Board of Supervisors ang inirerekomendang paghirang. Dapat isumite ang mga aplikasyon sa loob ng 
sampung (10) araw bago nang naka-iskedyul na pampublikong paglilitis.   

 

Petsa:      Pirma ng Aplikante (kinakailangan):        
         (Pirmahan ng pisikal o i-type ang buong pangalan.  

NOTA: Sa pag-type ng inyong buong pangalan, kayo 
ay sumasang-ayon sa paggamit ng elektronikong 
pirma.)  

Pakitandaan: Pinanatili ang inyong aplikasyon ng isang taon. Kapag nakumpleto na, ang form na ito, kasama ang lahat ng 
mga nakalakip na dokumento, ay magigng pampublikong talaan. 
FOR OFFICE USE ONLY: 
 
Appointed to Seat #:    Term Expires:     Date Vacated:      
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