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XIN THÔNG BÁO LÀ Hội Đồng Thành Phố Stanton sẽ tổ chức một phiên điều trần 

công cộng lúc 3 giờ chiều, hoặc ngay sau khi được biết tin, tại Phòng Họp Hội Đồng (Council 

Chamber) Stanton City Hall, 7800 Katella Avenue, California, vào (các) ngày sau đây: 

Thứ Tư, 11 Tháng Mười, 2017 
 
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, nhận ý kiến 
đóng góp cho các bản đồ phác thảo, và các vấn đề khác có liên quan tới việc bầu các thành viên 
của Hội Đồng Thành Phố. 
 
Tất cả các bên có liên quan được mời tham dự (các) phiên điều trần công cộng để bày tỏ ý kiến 
hoặc nộp thông tin. Các phiên điều trần công cộng đôi khi có thể tiếp tục, nếu cần, qua việc 
thông báo tại phiên điều trần nêu trên. 
 
Nếu có người nào muốn thách thức, ở tòa, bất cứ hành động nào mà Hội Đồng Thành Phố có 
thể đảm nhận về chủ đề của phiên điều trần công cộng, thì người đó có thể chỉ được nêu ra các 
vấn đề đó tại phiên điều trần theo chủ đề hoặc bằng thư gửi đúng thời hạn cho Thư Ký Thành 
Phố tại, hoặc trước, phiên điều trần. 
 
s/ Patricia A. Vazquez, Thư Ký Thành Phố 
 
________________________________ 
 
Ngày:  28 tháng Chín, 2017 
Đăng tải: 28 tháng Chín, 2017 
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