NOTICE OF PUBLIC HEARING
CITY OF LOS ALAMITOS
Council Chamber
3191 Katella Ave.
Los Alamitos, CA 90720
NOTICE IS HEREBY GIVEN, that pursuant to California Elections Code Section 21607.1,
the City Council of the City of Los Alamitos will hold public hearings at the above location
and address to receive input regarding potential redistricting of Council Member districts.
Public Hearing #2
DATE:
February 7, 2022
TIME:
5:30 p.m.
Pursuant to California Elections Code Section 21607.1, the City Council of the City of Los
Alamitos will hold public hearings at the above address and location to review draft maps,
take public input, and consider potential adoption of revised Council Member district
boundaries.
Public Hearing #3
DATE:
February 28, 2022
TIME:
6:30 p.m.
Public Hearing #4
DATE:
March 7, 2022
TIME:
6:00 p.m.
The public is invited to attend and/or submit information regarding their Communities of
Interest and proposed division boundaries for the 2022 redistricting process.
For more information visit the City’s website at www.cityoflosalamitos.org or you are
invited to contact Windmera Quintanar, MMC, City Clerk, at (562) 431-3538, ext. 220 or
by email at wquintanar@cityoflosalamitos.org. Written and oral testimony is invited.
In compliance with the Americans with Disabilities Act, if you need special assistance to
participate in this meeting, you should contact the office of the City Clerk at (562) 4313538, Ext. 220. Notification by noon on the date of the public hearing will enable the City
to make arrangements to assure accessibility to this meeting.

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
CIUDAD DE LOS ALAMITOS
Council Chamber
3191 Katella Ave.
Los Alamitos, CA 90720
POR LA PRESENTE SE NOTIFICA, que de conformidad con la Sección 21607.1 del
Código Electoral de California, el Concejo Municipal de la Ciudad de Los Alamitos
celebrará audiencias públicas en la ubicación y dirección anteriores para recibir
información sobre la posible redistritación de los distritos de los Miembros del Concejo.
Audiencia Pública #2
FECHA:
HORA:

7 de febrero de 2022
5:30 p.m.

De acuerdo con la Sección 21607.1 del Código electoral de California, el Concejo
Municipal de la Ciudad de Los Alamitos llevará a cabo audiencias públicas en la ubicación
y dirección anteriores para revisar los borradores de los mapas, recibir aportes del
público y considerar la posible adopción de los límites revisados de los distritos de los
Miembros del Concejo.
Audiencia Pública #3
FECHA:
HORA:

28 de febrero de 2022
6:30 p.m.

Audiencia Pública #4
FECHA:
HORA:

7 de marzo de 2022
6:00 p.m.

Se invita al público a asistir y/o enviar información sobre sus Comunidades de Interés y
los límites de división propuestos para el proceso de redistritación de 2022.
Para obtener más información, visite el sitio web de la Ciudad en
www.cityoflosalamitos.org o se le invita a comunicarse con Windmera Quintanar, MMC,
Secretaria de la Ciudad, al (562) 431-3538, ext. 220 o por correo electrónico a
wquintanar@cityoflosalamitos.org. Se invita el testimonio escrito y oral.
En cumplimiento con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, si necesita
asistencia especial para participar en esta reunión, debería comunicarse con la oficina
de la Secretaria de la Ciudad al (562) 431-3538, Ext. 220. La notificación antes del
mediodía en la fecha de la audiencia pública permitirá a la Ciudad hacer arreglos para
garantizar la accesibilidad a esta reunión.

공청회 통지서
LOS ALAMITOS 시
Council Chamber
3191 Katella Ave.
Los Alamitos, CA 90720
Los Alamitos 시의 시의회는 캘리포니아 선거법 제 21607.1 항에 의거하여 상기 장소에서

가능성이 있는 시의회 선거구 경계선 조정에 관한 대중의 의견을 받기 위해 공청회를
주최하는 것을 통지합니다.
제 2 차 공청회
날짜:
시간:

2022 년 2 월 7 일
오후 5:30

Los Alamitos 시의 시의회는 캘리포니아 선거법 제 21607.1 항에 의거하여 상기 장소에서

지도 초고, 대중의 의견, 가능성이 있는 수정된 시의회 선거구 경계선 채택을 고려하는
것에 관한 공청회를 주최하는 것을 통지합니다.
제 3 차 공청회
날짜:
시간:
제 4 차 공청회
날짜:
시간:

2022 년 2 월 28 일
오후 6:30

2022 년 3 월 7 일
오후 6:00

2022 년도 선거구 경계선 조정 과정을 위해 이익 단체 그리고 선거구 경계선 나누기에

관하여 대중이 참석하고 그리고/또는 정보를 제출하도록 초대합니다.

더 많은 정보는 시의 웹사이트인 www.cityoflosalamitos.org 를 방문하거나 시 서기

Windmera Quintanar, MMC 에게 전화 (562) 431-3538, 내선번호 220 로 연락하거나
이메일 wquintanar@cityoflosalamitos.org 로 연락하십시오.

서면 또는 구두 의견도

받습니다.
미국 장애인 법(ADA)를 준수하기 위하여 만약 귀하가 본 회의를 참석하기 위해 특별한
지원이 필요한 경우 시 서기에게 전화 (562) 431-3538, 내선번호 220 로 연락하십시오.

공청회 당일 오후 12 시까지 통지를 하시면, 본 회의에 참여하기 위한 지원을 받도록
준비할 수 있습니다.

THÔNG BÁO VỀ PHIÊN ĐIỀU TRẦN CÔNG CỘNG
THÀNH PHỐ LOS ALAMITOS
Phòng Hội Đồng
3191 Katella Ave.
Los Alamitos, CA 90720
THÔNG BÁO CHO BIẾT rằng, chiếu theo Bộ luật Bầu cử California Mục 21607.1, Hội
đồng Thành phố của Thành phố Los Alamitos sẽ tổ chức một buổi điều trần công khai tại
vị trí và địa điểm nêu trên để nhận ý kiến đóng góp về khả năng phân chia lại các quận
Thành viên Hội đồng
Phiên Điều Trần Công Cộng #2
NGÀY:
7 Tháng Hai, 2022
GIỜ:
5 giờ 30 chiều.
Chiếu theo Mục EC 21607.1, của Bộ Luật Bầu Cử California, Hội Đồng Thành Phố của
Thành phố Los Alamitos sẽ tổ chức một buổi điều trần công khai tại địa chỉ và vị trí nêu
trên để duyệt các bản đồ dự thảo, nhận ý kiến của công chúng, và xét đến tiềm năng áp
dụng các ranh giới quận đã được sửa đổi của Thành Viên Hội Đồng.
Phiên Điều Trần Công Cộng #3
NGÀY:
28 Tháng Hai, 2022
GIỜ:
6:45 chiều
Phiên Điều Trần Công Cộng #4
NGÀY:
7 Tháng Ba, 2022
GIỜ:
6:00 chiều
Công chúng được mời tham dự và/hoặc gửi thông tin về các Cộng Đồng Cùng Quan
Tâm của họ, và các ranh giới phân chia được đề xuất cho quy trình phân chia lại năm
2022.
Để biết thêm thông tin xin đến trang web của Thành Phố tại www.cityoflosalamitos.org
hoặc mời quý vị liên lạc với Windmera Quintanar, MMC, Thư Ký Thành Phố, tại số (562)
431-3538, số chuyển tiếp 220 hoặc qua email tại wquintanar@cityoflosalamitos.org.
Đóng góp lời khai hoặc khai trên văn bản đều được mời.
Để tuân thủ theo Đạo Luật Người Mỹ Bị Khuyết Tật, nếu quý vị cần sự trợ giúp đặc biệt
để tham gia trong buổi họp này, quý vị cần liên lạc với văn phòng của Thư Ký Thành Phố
tại số (562) 431-3538, số chuyển tiếp 220. Thông Báo Trước buổi trưa vào ngày có phiên
điều trần công cộng sẽ giúp cho Thành Phố thực hiện các sắp xếp để đảm bảo khả năng
tiếp cận với buổi họp này.

