
Sumali nang personal dito!

City Council Chambers sa City Hall

555 Santa Clara Street #3

Vallejo, CA 94590

Lunes, Abril 18, 2022 sa ganap na 6:00 pm

Sumali nang virtual dito!

Ang link ay nasa Planning Commission Agenda na 

ilalathala dito bago ng pulong:

https://www.cityofvallejo.net/our_city/
departments_divisions/city_manager/
city_clerk/city_agendas_videos

Mga Pagsasapanahon sa 
Elemento ng Pangkalahatang 
Plano ng Vallejo 

Panimula sa Pagsasapanahon ng  2023-2031 Pabahay, 
Kaligtasan at Katarungang Pangkapaligiran ng Vallejo 
Lunes, Abril 18, 2022 sa ganap na 6:00 pm
Ang Lungsod ng Vallejo ay nag-aanyaya sa inyong dumalo sa isang pinagsamang sesyon ng pag-aaral ng Komisyon 
ng Pagpaplano/Konseho ng Lungsod sa ika-18 ng Abril upang malaman ang tungkol sa mga pagsasapanahon 
sa mga polisiya ng Lungsod sa Elemento ng Pabahay, Elemento ng Kaligtasan, at Katarungang Pangkapaligiran. 
Mangyaring samahan kami upang lalong malaman ang tungkol sa proseso, kung paano natutugunan ng Lungsod 
ang mga pangangailangan ng Estado, at upang magtanong at magbahagi ng inyong mga pagkaunawa tungkol 
sa mga kailangan ng komunidad at inyong mga ideya kung paano maaaring mapagbuti ng Lungsod ang pabahay, 
kaligtasan, kalusugan, at pagkapantay sa Vallejo.

Magkakaroon ng mga serbisyo sa pagsasalin sa Spanish at Tagalog at magbibigay ng English captioning para sa 
lahat ng gumagamit.

Sumali sa Online o sa Personal! 
Ang sesyon ng pag-aaral ay gaganapin sa panahon ng pulong ng Komisyon ng Pagpaplano ng Lungsod sa City 
Council Chambers sa City Hall. Maaari kayong dumalo sa pulong nang personal sa City Council Chambers o nang 
virtual sa pamamagitan ng Zoom. Maaari kayong lumahok para magtanong o magbahagi ng feedback maging 
virtual o personal man ang inyong pagdalo.

Ang Lungsod ng Vallejo ay inihahanda ang 2023-2031 Elemento ng Pabahay at iba pang mga pagsasapanahon sa 

Pangkalahatang Plano sa koordinasyon sa iba pang mga hurisdiksyon sa Solano County bilang bahagi ng Solano County 

Housing Element Collaborative. Upang higit pang malaman ang tungkol sa Collaborative at iba pang mga oportunidad para sa 

feedback (kabilang ang paglahok sa Regional Survey!), bumisita sa: solhousingelements.com/

Ipadala ang mga komento o katanungan bago o pagkatapos ng sesyon ng pag-aaral sa: 
Margaret.Kavanaugh-Lynch@cityofvallejo.net 

Solano County  
Housing Element 

Collaborative
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