THÀNH PHỐ COSTA MESA
THÔNG BÁO VỀ BUỔI ĐIỀU TRẦN CÔNG KHAI
(NOTICE OF PUBLIC HEARING)
XIN THÔNG BÁO BẰNG CÁCH NÀY rằng Hội Đồng Nghị Viên của Thành Phố Costa
Mesa sẽ tiến hành một buổi điều trần công khai vào Thứ Ba, ngày 5 tháng 7 năm
2016 vào lúc 7 giờ tối, hoặc ngay sau đó khi vụ việc có thể được trình bầy, trong
Phòng Họp Hội Đồng Nghị Viên tại Tòa Thị Chính Thành Phố, tọa lạc tại số 77 Fair
Drive, Costa Mesa, California, để cứu xét việc thành lập các địa hạt bầu cử hội đồng
trong việc kết hợp một dự thảo luật được đề xuất để cử tri bỏ phiếu thiết lập các cuộc
bầu cử theo địa hạt.
Tất cả những người có quan tâm được mời tham dự buổi điều trần nói trên để phát
biếu ý kiến liên hệ đến vấn đề này.
Quý vị có thể thu thập thêm thông tin từ Văn Phòng Thư Ký Thành Phố, 77 Fair Drive,
Costa Mesa, California hoặc qua điện thoại số 714-754-5225.
Ý Kiến Đóng Góp của Công Chúng: Những ý kiến đóng góp bằng lời hoặc bằng văn
bản của công chúng có thể được trình bầy trong buổi điều trần công khai. Bất kỳ
những văn kiện truyền thông, hình ảnh hoặc tài liệu nào khác để làm bản sao và phân
phối cho Hội Đồng Nghị Viên Thành Phố từ 10 trang trở xuống, phải được nộp cho Thư
Ký Thành Phố TRƯỚC 3:00 GIỜ CHIỀU vào ngày điều trần, ngày 5 tháng 7 năm
2016 và cũng có thể được email đến cityclerk@costamesaca.gov Xin vui lòng ghi nhớ
rằng các tài liệu do công chúng đệ nộp sẽ không được xóa bỏ dưới bất cứ cách thức
nào và sẽ được đăng tải trực tuyến như đã được đệ nộp, kể cả thông tin liên lạc riêng
tư. Nếu công chúng mong muốn đệ nộp các văn kiện, hình ảnh hoặc những tài liệu
khác để phân phối cho Hội Đồng Nghị Viên tại buổi họp SAU 3:00 giờ chiều, 10 bản
sao sẽ cần phải có để phân phối. Xin vui lòng ghi nhớ rằng KHÔNG có những bản sao
nào của các văn kiện truyền thông được chấp nhận SAU 3:00 giờ chiều. Bất kỳ các tài
liệu muốn được hiển thị bằng máy chiếu ảnh qua đầu (overhead projector) tại Buổi Họp
Hội Đồng phải được nộp cho Thư Ký Thành Phố ÍT NHẤT 15 PHÚT TRƯỚC KHI BUỔI
HỌP BẮT ĐẦU. Nếu quý vị cần được trợ giúp nhiều hơn, xin vui lòng liên lạc với Văn
Phòng Thư Ký Thành Phố tại số 714-754-5225. Chương trình nghị sự của Hội đồng
Nghị Viên Thành Phố và những tài liệu liên hệ có thể được xem xét trên trang mạng
của Thành Phố http://costamesaca.gov, 72 tiếng đồng hồ trước ngày có buổi điều trần
công khai.
NẾU HÀNH ĐỘNG NÊU TRÊN ĐƯỢC TRANH TỤNG TẠi TÒA ÁN, việc tranh tụng có
thể chỉ được giới hạn trong những vấn đề được nêu lên trong buổi điều trần công khai
mô tả trong thông báo này, hoặc trong thư từ bằng văn bản gửi đến Hội Đồng Nghị
Viên tại, hoặc trước khi có, buổi điều trần công khai.
Brenda Green, Thư Ký Thành Phố, Thành Phố Costa Mesa
Công bố vào: ngày 24 tháng 6 năm 2016 và ngày 1 tháng 7 năm 2016

