THÔNG BÁO VỀ PHIÊN ĐIỀU
TRẦN CÔNG CỘNG
THÀNH PHỐ LOS ALAMITOS
City Council Chamber
3191 Katella Avenue
Los Alamitos, CA 90720
XIN THÔNG BÁO LÀ Hội Đồng Thành phố của Thành phố Los Alamitos sẽ tiến hành các phiên Điều Trần
Công Cộng vào các ngày và giờ ghi dưới đây tại Phòng Họp Hội Đồng Thành Phố (City Council
Chamber)tọa lạc tại 3191 Katella Avenue, Los Alamitos, CA để bàn về việc LẬP RA MỘT HỆ THỐNG
BẦU CỬ TẠI KHU VỰC CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ CHIẾU THEO BỘ LUẬT BẦU CỬ CALIFORNIA
PHẦN 10010.
Mục đích của Phiên Điều Trần là để tiếp nhận ý kiến đóng góp của công chúng và cho biết về sự chuyển
tiếp của Thành Phố từ các cuộc bầu cử nói chung cho các thành viên của Hội Đồng Thành Phố sang các
cuộc bầu cử tại khu vực cho các thành viên của Hội Đồng Thành Phố, khoảng thời gian cho sự chuyển
tiếp này, các tiêu chuẩn và yếu tố sẽ được đưa vào việc vẽ bản đồ các khu vực bầu cử bỏ phiếu cho một
thành viên, sự tổng hợp của các khu vực, và các vấn đề khác có liên quan tới việc bầu các thành viên của
Hội Đồng Thành Phố.
Thứ Ba, 29 tháng Năm, 2018 - 6:00 chiều
Thứ Hai, 4 tháng Sáu, 2018 - 6:00 chiều
Mục đích của các phiên điều trần công cộng này là để tiếp nhận ý kiến đóng góp của cộng đồng về các
ranh giới và bản đồ cho việc hình thành các khu vực Hội Đồng Thành Phố cho các cuộc bầu cử bắt đầu
bằng cuộc Tổng Tuyển Cử Đô Thị vào tháng Mười Một 2020. Hội Đồng Thành Phố sẽ bàn bạc, xem xét,
và hành động đối với một hoặc nhiều bản đồ khu vực. Các hành động của Hội Đồng Thành Phố có thể bao
gồm bổ xung các ranh giới của khu vực, xếp tuần tự các cuộc bầu cử, giới thiệu và cho áp dụng một sắc
lệnh, và các vấn đề khác như vậy có thể có liên quan tới việc hình thành các khu vực Hội Đồng Thành
Phố.
Thứ Hai, 18 tháng Sáu, 2018 - 5:00 chiều
Thứ Hai, 9 tháng Bảy, 2018 - 6:00 chiều
Thứ Hai, 16 tháng Bảy, 2018 - 6:00 chiều
Đây là các phiên điều trần công cộng và quý vị được mời tham dự và góp ý về các hành động theo đề nghị
nêu trên. Nếu quý vị thách thức bất cứ hành động nào có liên quan tới đề nghị này ngoài tòa, quý vị có thể
chỉ được phép nêu ra các vấn đề mà quý vị hoặc bất cứ ai khác nêu ra tại phiên điều trần công cộng có
ghi trong thông báo này, hoặc trong thư từ đã được giao tại, hoặc trước khi có, phiên điều trần. Nếu quý vị
đã viết ra các góp ý mà mình muốn nộp, xin giao chúng cho Văn Phòng Thư Ký Thành Phố Los Alamitos,
3191 Katella Avenue, Los Alamitos, California 90720, vào hoặc trước khi bắt đầu phiên điều trần công
cộng.
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, CMC, Thư Ký Thành Phố, tại số (562) 431-3538, số chuyển tiếp 220 hoặc
qua email tại wquintanar@cityoflosalamitos.org. Khai báo trên văn bản hoặc bằng lời nói 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.

