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THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VỀ CÁC BUỔI ĐIỀU TRẦN CÔNG CỘNG CHUYỂN TIẾP
SANG BẦU CỬ THEO TỪNG ĐỊA HẠT
Monterey Park, California - 28 tháng 11 năm 2018 - Hội Đồng Thành Phố Monterey Park kính mời tất cả
những người quan tâm đến tham dự Buổi Điều Trần Công Cộng vào ngày 5 Tháng Mười Hai, 2018 và
Các Buổi Điều Trần Công Cộng được tạm xếp lịch trình tổ chức vào những ngày 19 Tháng Mười Hai,
2018, 20 Tháng Hai, 2019, và 20 Tháng Ba, 2019, lúc 7:00 tối tại Phòng Họp Hội Đồng Thành Phố
Monterey Park, tọa lạc tại 320 West Newmark Avenue, Monterey Park, California, về vấn đề sau đây:
THÀNH LẬP MỘT HỆ THỐNG BẦU CỬ HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ THEO TỪNG ĐỊA HẠT THEO BỘ
LUẬT BẦU CỬ ĐOẠN 10010
Các Buổi Điều Trần sẽ được tổ chức để thu thập ý kiến đóng góp của cộng đồng về các đường biên địa
hạt và bản đồ để thành lập các địa hạt bầu cử Hội Đồng Thành Phố bắt đầu từ Cuộc Tổng Tuyển Cử
Thành Phố vào Tháng Ba 2020. Hội Đồng Thành Phố sẽ thảo luận, cứu xét, và quyết định về một hoặc
nhiều bản đồ địa hạt. Các hành động của Hội Đồng Thành Phố có thể gồm cải biến đường biên địa hạt,
thứ tự các cuộc bầu cử, đưa ra và thông qua một sắc luật, và những vấn đề khác có thể liên quan đến
việc thành lập các địa hạt Hội Đồng Thành Phố. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể liên lạc với Cindy
Trang, Phụ Tá Thư Ký Thành Phố, tại số (626) 307-1360 hoặc gửi email đến
ctrang@montereypark.ca.gov.
Quý vị cần liên lạc trước với Thành Phố Monterey Park tối thiểu là 72 giờ để xin cung cấp dịch vụ thông
dịch cho những Buổi Điều Trần sắp tới hoặc để hỏi xin bản dịch thông báo này (có in bằng tiếng Tây Ban
Nha, Hoa, hoặc Việt). Muốn biết thêm chi tiết, hãy đến www.MontereyPark.ca.gov/DistrictElections.
Nếu quý vị đưa ra tòa để phản đối đề nghị hành động này, quý vị có thể chỉ được đưa ra những vấn đề
mà quý vị hoặc người khác đã nêu trong buổi điều trần công cộng đề cập trong thông báo này, hoặc
trong thư từ gửi cho Hội Đồng Thành Phố tại, hoặc trước khi có, buổi điều trần công cộng này.
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