Văn Phòng Lục Sự Thành Phố

City of Tustin
300 Centennial Way
Tustin, California 92780
714.573.3025
FAX 714.832.6382

THÔNG BÁO VỀ PHIÊN ĐIỀU TRẦN
CÔNG KHAI SỐ 4
VỀ VIỆC ĐỀ XUẤT CHUYỂN ĐỔI SANG BẦU CỬ ĐỊA
HẠT CỦA ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ

ĐÂY LÀ THÔNG BÁO VỀ VIỆC Hội Đồng Thành Phố của Thành Phố Tustin sẽ tổ chức
một phiên điều trần công khai vào Thứ Hai, ngày 25 tháng 10 năm 2021, lúc 7:00 giờ tối
về việc đề xuất chuyển đổi sang Bầu Cử Địa Hạt của Ủy Viên Hội Đồng.
Trước khi cân nhắc đọc sắc lệnh lần đầu, Hội Đồng Thành Phố sẽ tổ chức phiên điều trần
công khai để có thể chọn và thông qua bản đồ địa hạt, cùng thứ tự bầu cử của địa hạt.
Để xem các tài nguyên công cụ bản đồ, hạn chót và cách gửi thông tin, vui lòng truy cập
vào đường liên kết sau: https://drawtustin.org/draft-maps/.
Các bên quan tâm được mời tham dự và tham gia vào phiên điều trần, đồng thời được
khuyến khích xem các video lưu trữ từ các buổi hội thảo và điều trần công khai trước đây.
Các video này được đăng tải tại đường liên kết sau đây: https://drawtustin.org/schedule/
Nếu quý vị phản đối hành động được đề xuất tại tòa án, quý vị có thể bị hạn chế và chỉ
có thể nêu những vấn đề mà quý vị hoặc người khác đã nêu ra tại phiên điều trần công
khai được mô tả trong thông báo này, hoặc trong thư từ dạng văn bản được gửi đến Hội
Đồng ̣ Thành Phố tại thời điểm diễn ra hoặc trước khi diễn ra phiên điều trần công khai.
Để biết thêm thông tin, xin hãy liên hệ Văn Phòng Lục Sự Thành Phố theo số
714-573-3027 hoặc địa chỉ cityclerk@tustinca.org.
ĐỂ XEM VÀ THAM DỰ CUỘC HỌP, VUI LÒNG XEM THÔNG TIN BÊN DƯỚI:
NGÀY:

Thứ Hai, ngày 25 tháng 10 năm 2021

GIỜ:

7:00 giờ tối

ĐỊA ĐIỂM:

Góp mặt trực tiếp
300 Centennial Way, Tustin 92780
HOẶC
Hội Nghị Truyền Hình qua Zoom
ID hội thảo trực tuyến:
940 8640 1921
Mật mã:
600222

.

Người đăng:
Erica N. Yasuda,
Lục Sự Thành Phố

