
SHERIFF’S OVERSIGHT  
IN MARIN COUNTY

We want 
to hear 
from you!

Join us for a community 
conversation to share your 
ideas for Sheriff’s oversight 
in Marin County!
The County of Marin is hosting 3 virtual 
community conversations to learn 
about your lived experiences with law 
enforcement, priorities for oversight, and 
strategies to enhance law enforcement 
accountability.

SAVE THE 
DATE!  
Tuesday, 11/1  
6pm–8pm  
via Zoom 

Thursday, 11/3,  
6pm–8pm  
via Zoom

Saturday, 11/5 
10am–12pm  
via Zoom

Same agenda at 
each meeting.

CAN’T MAKE IT TO THE MEETINGS?  
Take our online survey today!

Scan the QR code to join the Virtual Community 
Conversations and to take our survey! 

Spanish, Chinese and Vietnamese interpretation will be provided. Please contact equity@marincountyorg 
with accommodation requests or call 415-473-3149. We will do our best to meet your needs. 



SUPERVISIÓN DEL 
SHERIFF EN EL 
CONDADO DE MARIN

¡Nos 
interesa su 
opinión!

Participe en un intercambio 
comunitario para compartir 
sus ideas y prioridades para la 
supervisión por parte del sheriff 
en el condado de Marin.

El condado de Marin organiza tres 
intercambios virtuales con la comunidad 
para recopilar información sobre experiencias 
con las fuerzas del orden, prioridades para 
la supervisión y estrategias para mejorar la 
responsabilidad de las fuerzas del orden.

¡RESERVE LA 
FECHA!   
Martes, 11/1  
de 6 p.m. a 8 p.m.  
vía Zoom 

Jueves, 11/3,  
de 6 p.m. a 8 p.m.  
vía Zoom

Sábado, 11/5 
de 10 a.m. a 12 p.m. 
vía Zoom

Misma agenda en cada 
reunión.

¿NO PUEDE ASISTIR A LAS REUNIONES? Responda  
nuestra encuesta en línea hoy mismo.

Escanee el código QR para unirse a los 
intercambios virtuales de la comunidad y para 
completar nuestra encuesta. 



SỰ GIÁM SÁT CỦA CẢNH 
SÁT TRƯỞNG HẠT MARIN

Chúng tôi  
rất muốn nghe 
được phản hồi 
từ bạn!

Hãy tham gia trò chuyện cộng 
đồng để chia sẻ ý tưởng và ưu 
tiên của bạn đối với sự giám sát 
của Cảnh sát trưởng ở Hạt Marin!

Hạt Marin đang tổ chức ba cuộc trò chuyện 
cộng đồng ảo để thu thập thông tin đầu vào 
về kinh nghiệm sống của bạn với cơ quan thực 
thi pháp luật, ưu tiên giám sát và các chiến lược 
để nâng cao trách nhiệm giải trình của cơ quan 
thực thi pháp luật.

HÃY GHI 
NHỚ NGÀY 
NÀY!
Thứ Ba, 11/1, từ 6 - 8 
giờ tối qua Zoom 

Thứ Năm, 11/3, 6 - 8 
giờ tối qua Zoom

Thứ Bảy, 11/5, 10 giờ 
sáng - 12 giờ trưa 
qua Zoom

Cùng một chương trình 
tại mỗi cuộc họp.

PHẢI LÀM SAO KHI KHÔNG THỂ THAM GIA HỌP? 
Hãy tham gia cuộc khảo sát trực tuyến của chúng 
tôi ngay hôm nay!

Quét mã QR để tham gia Cuộc trò chuyện của Cộng đồng 
Ảo và tham gia Khảo sát của chúng tôi! 



馬林郡警長監督

我們希望
聽取您的
意見。

加入我們的社區對話，分享
您對馬林郡警長監督的看法
和關注事項！

馬林郡將舉辦三場虛擬社區對話，

旨在收集居民對於執法方面的親

身經驗、監督重要事項和加強執法

問責性策略的意見。

歡迎撥冗參
加！   
11 月 1 日星期二， 
下午 6 點到晚上 8 點， 
透過 Zoom 進行 

11 月 3 日星期四， 
下午 6 點到晚上 8 點， 
透過 Zoom 進行

11 月 5 日星期六， 
上午 10 點到中午 12 點，
透過 Zoom 進行

每次會議的議程相同

無法參加會議？立即參加我們的線上問
卷調查！

掃描 QR 碼加入虛擬社區對話並參加我們的問卷調查！ 


