شهر آناهايم
اطﻼعيه قانونی
بدين وسيله به اطﻼع می رساند شورای شهر آناهايم مطابق با ماده  21607.1قانون انتخابات در جلسه شورای شورای تاﻻر شهر
آناهايم  ، South Anaheim Boulevard, Anaheim 200 ،سه شنبه  ۵ ،اکتبر Tuesday, October 5, ) ٢٠٢١
 (2021از ساعت  ۶:٣٠بعد از ظهر  ،يک جلسه دادرسی عمومی برگزار می کند  ،که در آن شورای شهر  (١دريافت و ارسال
گزارشی از نظرات عمومی دريافت شده در جلسات اجتماعات محدود کننده در مورد جوامع مورد عﻼقه و محدوده منطقه ؛ و (٢
برگزاری يک جلسه عمومی برای دريافت اطﻼعات عمومی بيشتر در مورد جوامع مورد عﻼقه و محدوده منطقه.
از کليه عﻼقه مندان دعوت می شود تا در جلسه ياد شده شرکت کرده و نظرات و پيشنهادات خود را در رابطه با اين موضوع
ابراز کنند .نظرات کتبی در اين باره می تواند به دبيرخانه شهر به آدرس 200 S. Anaheim Blvd., Suite 217, Anaheim,
 CA 92805و از طريق ايميل به  redistricting@anaheim.netارسال شود .نظرات كتبي همچنين می تواند در جلسات
رسيدگي علني ارائه شود.
تمام اسناد پشتيبانی برای بررسی به اداره دفتردار شهر به نشانی 200 S. Anaheim Blvd., Suite 217, Anaheim, CA
 92805و در وب سايت شهر به آدرس  www.anaheim.net/redistrictingدر دسترس خواهد بود .سواﻻت می تواند به
 ،Theresa Bassدفتريار شهر به شماره  ، 714-765-5166يا از طريق ايميل به آدرس redistricting@anaheim.net
ارسال شود.
اگر عملکرد شورای شهر درباره مواردی که در اين اطﻼعيه در دادگاه شرح داده شده را به چالش بکشيد ،ممکن است محدود به
طرح تنها مواردی باشيد که شما يا شخص ديگری در جلسات عمومی که در اين اطﻼعيه مطرح شده است يا در مکاتبات کتبی قبل
از جلسه دادرسی عمومی به شورای شهر يا دفتريار شهر ارسال شده است .عﻼوه بر اين  ،شما بايد هرگونه راه حل اداری قابل
اجرا را قبل از شروع يک اعتراض دادگاه نسبت به اقدامات شورای شهر طی کنيد .اگر در مورد جلسات عمومی يا مواردی که
در باﻻ توضيﺢ داده شد سوالی داريد  ،لطفا ً با شماره  714-765-5166با  ، Theresa Bassدفتريار شهر تماس بگيريد.
مطابق با قانون معلوليت های آمريکا  ،اگر برای شرکت در اين جلسات به کمک ويژه ای نياز داريد  ،بايد با دفتريار شهر به
شماره  714-765-5166يا  cityclerk@anaheim.netتماس بگيريد .اطﻼع رسانی تا پيش از ساعت  ١٠صبﺢ در روز قبل
از جلسات اعﻼم شده ،شهر را قادر می سازد تا ترتيبات معقولی را برای اطمينان از دسترسی شما به اين جلسات فراهم کند.
خدمات ترجمه اسپانيايی در اين جلسه عمومی ارائه می شود .در صورت نياز به خدمات ترجمه به ساير زبانهای قابل اجرا  ،لطفا ً
 ٧٢ساعت قبل از جلسه با دفتريار شهر تماس بگيريد تا هماهنگی های ﻻزم انجام شود.
Theresa Bass, CMC
دفتريار شهر
شهر آناهايم

