
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REDISTRICTING STANTON 
 
TO RECEIVE: Public Input and Proposals Regarding City Council District Boundaries 
 
NOTICE IS HEREBY GIVEN that, pursuant to California Elections Code Section EC 21607.1, the City 
Council of the City of Stanton will hold public hearings to review draft maps, take public input, 
and consider potential adoption of revised Council Member district boundaries. 
 
• Public Hearing #3 is scheduled as follows: 

DATE:   January 25, 2022 
TIME:   6:45 p.m. 
All interested persons may participate in the hearing and provide public comments via 
teleconference.  Members of the public will be able to access the meeting live 
electronically/telephonically using any of the following sources.  
 
In order to join the meeting via telephone please follow the steps below:  

1. Dial the following phone number +1 (669) 900-9128 US (San Jose). 
2. Dial in the following Meeting ID: (842 3729 2506) to be connected to the meeting. 

 
In order to join the meeting via electronic device please utilize the URL link below: 

• https://us02web.zoom.us/j/84237292506?pwd=aGV3RXJUNmh2YWV1YjU5dUROWG
YxQT09  

 
• Public Hearing #4 is scheduled as follows: 

DATE:   February 22, 2022 
TIME:   6:45 p.m. 
LOCATION:  7800 Katella Avenue, Stanton, CA 90680 

(City Hall/Council Chambers) 
 
The public is invited to attend and/or submit information regarding their Communities of 
Interest, and proposed division boundaries for the 2021 redistricting process. 
 
Questions or input may also be emailed to: Pvazquez@StantonCA.gov  
 
Complete redistricting information can be found at www.MapStanton.org. 

 
 

Dated: January 10, 2022 
By:  /s/ Patricia A. Vazquez, City Clerk   

PUBLIC NOTICE 
STANTON CITY COUNCIL 

FOR THE LATEST UPDATES AND INFORMATION PLEASE FOLLOW US ON: 

    

https://us02web.zoom.us/j/84237292506?pwd=aGV3RXJUNmh2YWV1YjU5dUROWGYxQT09
https://us02web.zoom.us/j/84237292506?pwd=aGV3RXJUNmh2YWV1YjU5dUROWGYxQT09
mailto:Pvazquez@StantonCA.gov
http://www.mapstanton.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
스탠튼 시 선거구 재조정 

 
목적: 시의회 구역 경계에 관한 공공 의견 및 제안 수렴 
 
캘리포니아 선거법 섹션 EC 21607.1에 의하여 스탠튼시 시의회는 지도 초안을 검토하고, 시민들의 의견을 

수렴하고, 수정된 시의원 선거구의 잠재적 채택을 고려하기 위하여 공청회를 가질 예정임을 공고합니다. 

 

관심 있는 사람들은 원격회의 방식으로 공청회에 참여하여 의견을 제출할 수 있습니다.  일반 시민들은 다음 방법들 
중 하나를 사용하여 전자/전화로 실시간으로 공청회에 참여할 수 있습니다. 
 

• 공청회 #3 예정일: 

날짜:   2022년 1월 25일 

시간:   6:45 p.m. 

전화로 회의에 참여하려면 아래 방법을 따르십시오:  
1. +1 (669) 900-9128 US (산호제이)로 전화를 하십시오. 

2. 회의 ID (842 3729 2506)를 눌러 회의에 연결하십시오. 
 

전자 장치를 통해 회의에 참여하려면 아래 URL 링크를 활용하십시오: 
• https://us02web.zoom.us/j/84237292506?pwd=aGV3RXJUNmh2YWV1YjU5dUROWGYxQT09 

 
• 공청회 #4 예정일: 

날짜:   2022년 2월 22일 

시간:   6:45 p.m. 

위치:  7800 Katella Avenue, Stanton, CA 90680 

(시청/시의회 회의실) 
 
시민들은 부디 공청회에 참석하여 자신의 이익 공동체 및 2021년 선거구 재조정을 위해 제안된 구역 경계에 관한 

의견을 제출하시기 바랍니다. 
 
질문이나 의견: Pvazquez@StantonCA.gov로 이메일 하시기 바랍니다.  
 
자세한 구역 재조정 정보는 www.MapStanton.org 에서 찾을 수 있습니다. 
 
날짜: 2022년 1월 3일 

작성자: /s/ Patricia A. Vazquez, 시 서기 

공고 
스탠튼 시의회 

최신 업데이트 및 정보를 보려면 아래에서 저희들을 팔로우 하십시오: 

    

https://us02web.zoom.us/j/84237292506?pwd=aGV3RXJUNmh2YWV1YjU5dUROWGYxQT09
mailto:Pvazquez@StantonCA.gov
http://www.mapstanton.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REDISTRITACIÓN DE STANTON 
 
PARA RECIBIR: Aportes y propuestas públicos con respecto a los límites de distritos del 

Concejo Municipal 
 
POR LA PRESENTE SE NOTIFICA que, de conformidad con la Sección EC 21607.1 del Código de 
Elecciones de California, el Concejo Municipal de la Ciudad de Stanton celebrará audiencias 
públicas para revisar los borradores de mapas, recibir aportes públicos y considerar la posible 
adopción de los límites revisados de distritos de los miembros del Concejo. 
 
Todas las personas interesadas pueden participar en la audiencia y proporcionar comentarios 
públicos a través de teleconferencia.  Los miembros del público podrán acceder a la reunión en 
vivo electrónicamente/ telefónicamente utilizando cualquiera de las siguientes fuentes..  
 
• La Audiencia Pública #3  está programada de la siguiente manera: 

FECHA:   25 de enero de 2022 
HORA:   6:45 p.m.  
Para unirse a la reunión por teléfono, siga los pasos a continuación:  

1. Marque el siguiente número de teléfono +1 (669) 900-9128 EEUU (San José). 
2. Marque el siguiente ID de reunión: (842 3729 2506)  para conectarse a la reunión. 

Para unirse a la reunión a través de un dispositivo electrónico, utilice el enlace URL a 
continuación: 
• https://us02web.zoom.us/j/84237292506?pwd=aGV3RXJUNmh2YWV1YjU5dUROWGY

xQT09 
 

• La Audiencia Pública #4  está programada de la siguiente manera: 
FECHA:   22 de febrero de 2022 
HORA:   6:45  p.m. 
UBICACIÓN: 7800 Katella Avenue, Stanton, CA 90680 

(Ayuntamiento/Salas del Consejo) 
 
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 2021. 
 
Las preguntas o comentarios también se pueden enviar por correo electrónico a: 
Pvazquez@StantonCA.gov 
 
La información completa de redistritación se puede encontrar en www.MapStanton.org. 

 
Fechada: 3 de enero de 2022 

Por:  /f/ Patricia A. Vázquez, Secretaria Municipal   

AVISO PÚBLICO 
AYUNTAMIENTO DE STANTON 

PARA OBTENER LAS ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES E INFORMACIÓN, SÍGANOS EN: 

    

https://us02web.zoom.us/j/84237292506?pwd=aGV3RXJUNmh2YWV1YjU5dUROWGYxQT09
https://us02web.zoom.us/j/84237292506?pwd=aGV3RXJUNmh2YWV1YjU5dUROWGYxQT09
mailto:Pvazquez@StantonCA.gov
http://www.mapstanton.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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: 

    

https://us02web.zoom.us/j/84237292506?pwd=aGV3RXJUNmh2YWV1YjU5dUROWGYxQT09
https://us02web.zoom.us/j/84237292506?pwd=aGV3RXJUNmh2YWV1YjU5dUROWGYxQT09
mailto:Pvazquez@StantonCA.gov
http://www.mapstanton.org/
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