
 

 

 
 

 
LIÊN LẠC: Maria Stipe (714) 741-5100 

  Phó Giám Đốc Thành Phố 
 

Thứ Tư, Ngày 6 Tháng 4, 2016 

 

CÁC CUỘC HỌP SẮP TỚI, CƠ HỘI CUỐI CÙNG CHO CÔNG CHÚNG 
ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ BẢN ĐỒ BẦU CỬ THEO QUẬN 

 
 

Hai cuộc họp cộng đồng sắp tới đưa ra các cơ hội cuối cùng cho cộng đồng nhận xét 

về việc lựa chọn một bản đồ sáu khu vực bầu cử, sẽ có hiệu lực trong cuộc bầu cử 

năm 2016. Các cuộc họp cộng đồng diễn ra vào ngày Thứ Ba, Ngày 12 Tháng 4 và 

Ngày 26 Tháng 4, vào lúc 6:30 giờ tối trong cuộc họp thường kỳ của Hội đồng 

thành phố Garden Grove. Cả hai cuộc họp sẽ được tổ chức tại Phòng Hội đồng, tại 

Trung tâm Hội nghị Cộng Đồng Garden Grove, tọa lạc tại 11300 Stanford Avenue. 

 

Tại cuộc họp Hội Đồng Thành Phố Thứ Ba, Ngày 22 Tháng 3, ông Dave Ely, từ 

Compass Demographics, cung cấp thông tin cập nhật về tiến trình lên bản đồ bầu 

cử theo quận cho Hội Đồng Thành Phố, và giới thiệu một số bản đồ bầu cử theo 

quận được đề xuất. Các bản đồ được đề xuất được dựa trên dữ liệu cộng đồng và ý 

kiến công chúng qua các cuộc họp cộng đồng được tổ chức trong năm tháng vừa 

qua. Hai bản đồ đệ trình bởi các thành viên của cộng đồng, cũng đã được trình bày 

cho Hội Đồng Thành Phố xem xét. 

 

Hội Đồng Thành Phố dự kiến sẽ bỏ phiếu về một sắc lệnh thiết lập ranh giới cho sáu  

quận thành phố tại buổi họp cộng đồng vào ngày 26 Tháng 4. Sắc lệnh này sẽ được  

-còn tiếp- 

 



Các cuộc họp sắp tới, Cơ Hội Cuối Cùng để Đóng Góp Ý Kiến về Bản Đồ Bầu Cử 

Theo Quận 
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nêu lên trong bài diễn văn thứ hai tại cuộc họp thường kỳ của Hội Đồng Thành Phố 

Ngày 10 Tháng 5 năm 2016 để xác nhận bản đồ bầu cử theo quận và thực hiện 

pháp lệnh. 

 

Thông dịch viên tiếng Tây Ban Nha, Việt Nam, Hàn Quốc, và Trung Quốc sẽ có mặt 

ở cả hai cuộc họp cộng đồng để hỗ trợ phiên dịch ngôn ngữ. 

 

Công chúng được khuyến khích tham dự các cuộc họp Hội Đồng Thành Phố sắp tới 

và tham gia vào các buổi họp cộng đồng. Nếu cá nhân không thể tham dự các buổi 

họp cộng đồng, có thể gửi ý kiến hoặc câu hỏi đến Garden Grove City Clerk 

Kathleen Bailor. Số điện thoại Thư Ký Thành Phố là (714) 741-5040; địa chỉ email 

là kathyb@ci.garden-grove.ca.us; hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại 

11222 Acacia Parkway. 

 

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web bản đồ bầu cử theo quận của Thành 

Phố tên Open Government tại www.ci.garden-grove.ca.us. 
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