
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PHÂN CHIA LẠI STANTON 

 
ĐỂ NHẬN: Ý Kiến Đóng Góp và Đề Xuất Của Công Chúng Về Ranh Giới Quận Của 

Hội Đồng Thành Phố 
 
THÔNG BÁO CHO BIẾT rằng, chiếu theo Mục EC 21607.1, của Bộ Luật Bầu Cử California, Hội Đồng 
Thành Phố của Thành phố Stanton sẽ tổ chức một buổi điều trần công khai 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. 
 
Tất cả những người quan tâm đều có thể tham gia vào buổi điều trần và đóng góp ý kiến công khai 
qua hội thảo từ xa. Các thành viên của công chúng sẽ có thể truy cập cuộc họp trực tiếp bằng điện 
tử/điện thoại bằng cách sử dụng bất kỳ nguồn nào sau đây. 
 

• Phiên Điều Trần Công Công Cộng #3 được lên lịch như sau: 
NGÀY: 25 Tháng Giêng, 2022 
GIỜ:   6:45 chiều 
Để tham gia cuộc họp qua điện thoại, vui lòng thực hiện theo các bước sau:  

1. Quay số điện thoại sau +1 (669) 900-9128 US (San Jose). 
2. Quay số Meeting ID sau: (842 3729 2506) để được kết nối với cuộc họp. 

Để tham gia cuộc họp qua thiết bị điện tử, vui lòng sử dụng liên kết URL dưới đây: 
• https://us02web.zoom.us/j/84237292506?pwd=aGV3RXJUNmh2YWV1YjU5dUROWGY

xQT09 
 
• Phiên Điều Trần Công Công Cộng #4 được lên lịch như sau: 
NGÀY: 22 Tháng Hai, 2022 
GIỜ:   6:45 chiều 
ĐỊA ĐIỂM: 7800 Katella Avenue, Stanton, CA 90680 

(Tòa Thị Chính/Phòng Hội Đồng) 
 
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 2021. 
 
Các câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp cũng có thể được gửi qua email tới:
 Pvazquez@StantonCA.gov  
 
Thông tin phân chia lại hoàn chỉnh có thể được tìm thấy tại www.MapStanton.org. 

 
Ngày: 3 Tháng Giêng, 2022 

Bởi:  /s/ Patricia A. Vazquez, Thư Ký Thành Phố   

THÔNG BÁO CÔNG CỘNG 
HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ STANTON 

 

ĐỂ CÓ CẬP NHẬT VÀ THÔNG TIN MỚI NHẤT, VUI LÒNG THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN TRÊN: 
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