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Inanunsyo ng Klerk ng Lungsod ang Pampublikong
Komento sa Telepono para sa mga Pagpupulong ng
Konseho ng Lungsod ng Long Beach
Simula Martes, Hunyo 16, 2020, magsisimulang pahintulutan ng Konseho ng Lungsod
ng Long Beach ang mga panteleponong komentaryo ng publiko sa mga item ng
agenda. Ang Konseho ng Lungsod ay magsisimulang magbigay ng maraming
pagkakataon para sa pakikipag-ugnayan ng publiko dahil ang utos sa kalusugan at mga
patnubay na kaugnay sa COVID-19 ay nagbago ng mga patakaran sa pampublikong
pagtitipon at pampublikong pagpupulong.
Hanggang sa 20 pampublikong tapagsalita na nag-sign up upang magsalita ay
maaaring magsalita ng live, sa telepono. Kung mas mababa sa 10 tagapagsalita ang
naroon, sila ay maaaring magsalita ng hanggang tatlong minuto. Matapos magsalita ng
10, ang oras ay awtomatikong itatakda sa 90 segundo upang ihanay sa dating umiiral
na patakaran ng konseho. Ang Konseho ng Lungsod ay patuloy na aayusin at
papalawakin ang pampublikong access sa mga sumusunod na linggo magpapatuloy na
sundin ang inirekumendang patnubay sa pampublikong pagpupulong ng Gobernador.
Ang mga komentaryo galing sa telepono ay pinahihintulutan para sa unang 10
tagapagsalita, hanggang tatlong minuto bawat isa, sa mga nag-sign up para sa mga
item na hindi pang-agenda. Mangyaring bisitahin ang website ng Klerk ng Lungsod sa
www.longbeach.gov/cityclerk sa Biyernes, Hunyo 12, 2020 upang matutunan ang
tungkol sa proseso ng pag-sign up upang magsalita sa pamamagitan ng telepono sa
pagpupulong sa Hunyo 16. Ang mga miyembro ng publiko ay patuloy ay magpapatuloy
na magkaroon ng opsyon na gamitin ang eComment upang magbigay ng mga komento
sa mga item ng agenda. Ang nakasulat na komentaryo ay maaaring isumite sa
pamamagitan ng email tocityclerk@longbeach.gov.
Tungkol sa Lungsod ng Long Beach
Tahanan ng humigit-kumulang na 480,000 katao, ang maramihang award-winning at
makabagong Lungsod ng Long Beach ay nag-aalok ng lahat ng mga world-class na

amenidad ng isang malaking metropolitan na lungsod habang nagpapanatili ng isang
pakiramdam ng indibidwal at magkakaibang kapitbahayan na magkakasama sa
baybayin ng California. Bilang isang buong-serbosyong charter na lungsod, ang Long
Beach ay tahanan ng Queen Mary, Aquarium of the Pacific, maraming mga museo at
sinehan, isang mataas na rating na school distrito, Long Beach Airport, ang Port of
Long Beach, pati na rin ang mga award-winning na kagawaran ng Lungsod kabilang
ang Kalusugan, Parke, Recreation at Marine, Development Services at iba pa. Ang
Lungsod ay mayroon ding iginagalang na unibersidad at kolehiyo ng lungsod, dalawang
makasaysayang rancho, limang ospital, limang golf course, 170 parke, milya ng mga
beach, mga marina, landas ng bisikleta, at isang Bike Share na programa.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Lungsod ng Long Beach, bumisita sa
http://longbeach.gov/. Sundan kami sa social media upang malaman ang pinakabagong
balita: Facebook, Twitter, Instagram, at YouTube.

