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ĐÂY LÀ THÔNG BÁO về việc Hội đồng Thành phố Anaheim sẽ tổ chức một buổi trưng cần dân 
ý theo Bộ luật Bầu cử Đoạn 21607.1 tại Phòng Hội đồng của Tòa thị chánh Anaheim, 200 South 
Anaheim Boulevard, Anaheim vào Thứ Ba, ngày 5 tháng 10 năm 2021 bắt đầu từ 6:30 chiều, 
tại đó, Hội đồng Thành phố sẽ 1) nhận và nộp báo cáo các về các ý kiến của công chúng nhận 
được trong các Cuộc họp Cộng đồng về Tái phân chia khu liên quan đến quyền lợi và tranh giới 
các khu vực; 2) tiến hành một buổi trưng cầu dân ý để ghi nhận ý kiến đóng góp thêm của công 
chúng về ích lợi cho những cộng đồng và ranh giới các khu vực. 
 
Tất cả những ai quan tâm đều được mời tham dự buổi trưng cầu dân ý nói trên và bày tỏ ý 
kiến, nhận xét liên quan đến vấn đề này. Nhận xét bằng văn bản liên quan đến vấn đề này có 
thể được gửi đến Thư ký Thành phố tại 200 S. Anaheim Blvd., Suite 217, Anaheim, CA 92805 
và qua email đến redistricting@anaheim.net. Các ý kiến bằng văn bản cũng có thể được đệ 
trình tại buổi trưng cầu dân ý. 
 
Quý vị có thể xem tất cả các tài liệu hỗ trợ tại Văn phòng Thư ký Thành phố tại 200 S. Anaheim 
Blvd., Suite 217, Anaheim, CA 92805 và trên trang web của Thành phố 
tại www.anaheim.net/redistricting. Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng chuyển đến Theresa Bass, 
Thư ký Thành phố, theo số 714-765-5166 hoặc qua email redistricting@anaheim.net.  
 
Nếu quý vị phản đối hành động của Hội đồng Thành phố đối với các vấn đề được mô tả trong 
thông báo này trước tòa, quý vị có thể bị hạn chế chỉ nêu ra những vấn đề mà quý vị hoặc 
người khác đã nêu ra tại phiên trưng cầu dân ý được nói đến trong thông báo này hoặc bằng 
văn bản gửi cho Hội đồng Thành phố tại, hoặc cho Thư ký Thành phố trước buổi trưng cầu dân 
ý. Hơn nữa, quý vị phải nghiên cứu hết mọi biện pháp hành chánh hiện hành trước khi bắt đầu 
phản đối trước tòa đối với các hành động của Hội đồng Thành phố. Nếu quý vị có bất kỳ câu 
hỏi nào liên quan đến buổi trưng cầu dân ý hoặc các vấn đề được mô tả ở trên, vui lòng liên lạc 
với Theresa Bass, Thư ký Thành phố, theo số 714-765-5166. 
 
Tuân theo Đạo luật về Người Mỹ khuyết tật, nếu quý vị cần hỗ trợ đặc biệt để tham gia các 
cuộc họp này, vui lòng liên lạc với Văn phòng Thư ký Thành phố theo số 714-765-5166 hoặc 
cityclerk@anaheim.net. Việc thông báo trước 10:00 sáng vào ngày trước khi diễn ra các buổi 
trưng cầu dân ý sẽ giúp Thành phố có các sắp xếp hợp lý để đảm bảo khả năng tham gia cuộc 
họp này. Dịch vụ phiên dịch tiếng Tây Ban Nha sẽ được cung cấp tại buổi trưng cầu dân ý này; 
nếu cần dịch vụ dịch thuật sang các ngôn ngữ khác, vui lòng liên lạc với Thư ký Thành phố 72 
giờ trước cuộc họp để có những sắp xếp hợp lý. 
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