
Independiyenteng Komisyon ng Pagdidistrito ng Escondido  
Talaorasan para sa Proseso ng Pagdidistrito  Ang proseso ng pagdidistrito sa Lungsod ng Escondido ay napapasaloob sa isang mahigpit na talaorasan na itinakda sa pamamagitan ng Atas ng Pahintulot.  Ang eksaktong petsa para sa bawat hakbang ay pinakikilos ng petsa kung kailan nangyayari ang ibang mga pangyayari o mga talatakdaan ng pangyayari.  May limang mga talatakdaan ng pangyayari:    1. ang pag-upo ng Komisyonado 2. ang pagtatapos ng isang Paunang Plano ng Pagdidistrito 3. ang pagsusumite ng isang Inirekomendang Plano ng Pagdidistrito 4. kung hindi aaprubahan ng Konseho ng Lungsod ang isang Inirekomendang Plano ng Pagdidistrito  5. ang petsa ng eleksyon sa Nobyembre 2014 kung hindi pa rin nagpatibay ng isang plano ang Konseho    Talatakdaan ng Pangyayari 1:  Pag-upo ng Komisyonado * Sa loob ng 60 araw, kailangang aprubahan ng Konseho ng Lungsod ang isang badyet para sa Komisyon ng pagdidistrito. * Sa loob ng 150 araw, kailangang magpaganap ang Komisyon ng hindi bababa sa anim na mga pampublikong pagdinig, magtakda ng mga nasasakupan ng distrito, at bumuo ng isang Paunang Plano ng Pagdidistrito.    Upang sumunod sa talatakdaan ng pangyayari na ito:  Ang mga Pampublikong Pagdinig ay gaganapin sa Oktubre 10, 12, 17, 19, 24 at 27. Ang mga pulong para sa pagtatakda ng nasasakupan ay gaganapin sa Oktubre 27 at 29.  Talatakdaan ng Pangyayari 2:  Pagtatapos sa Paunang Plano ng Pagdidistrito (“PDP”) * Sa loob ng 30 araw, kailangang magpaganap ang Komisyon ng hindi bababa sa tatlong pampublikong pagdinig tungkol sa PDP. * Sa loob ng 40 araw, kailangang wakasan ng Komisyon ang isang Inirekomendang Plano ng Pagdidistrito at isumite ito, kasama ng isang ulat na nagpapaliwanag nito, sa Konseho ng Lungsod para kanilang aprubahan.   Upang sumunod sa talatakdaan ng pangyayari na ito, ang mga Pampublikong Pagdinig ay itinakda para sa Nobyembre 21, 23 at 24.  Talatakdaan ng Pangyayari 3:  Pagsumite ng Inirekomendang Plano ng Pagdidistrito * Sa loob ng 40 araw, kailangang magpaganap ang Konseho ng Lungsod ng hindi bababa sa isang pampublikong pagdinig at kailangang aprubahan o tanggihan ang plano sa pamamagitan ng mayoriyang boto.  Kung tatanggihan nito ito, kailangang 



nakasulat na sabihin ng Konseho ng Lungsod sa Komisyon ang kanyang mga dahilan sa pagtanggi.   Talatakdaan ng Pangyayari 4: Kung tanggihan ng Konseho ng Lungsod ang Inirekomendang Plano ng Pagdidistrito * Sa loob ng 40 araw, kailangang isumite ng Komisyon ang alinman sa parehong RDP o ang isang bagong RDP.  Talatakdaan ng Pangyayari 5:  Hindi bababa sa 120 araw bago ang eleksyon sa Nobyembre 2014 * Kung sa panahong ito, hindi pa rin bumoto ang Konseho ng Lungsod na aprubahan ang isang plano, ang kasalukuyang RDP na isinusumite ay hindi awtomatikong pagtitibayin bilang Pangwakas na Plano ng Pagdidistrito.   


