
 شهر آناهايم
  اطالعيه قانونی

  
قانون انتخابات در جلسه شورای شورای تاالر شهر  21607.1بدين وسيله به اطالع می رساند شورای شهر آناهايم مطابق با ماده 

 ,Tuesday, November 2( ٢٠٢١ نوامبر ٢،  شنبه سه،  South Anaheim Boulevard, Anaheim 200آناهايم ، 
برگزار  یشهر جلسه علن یشورا، يک جلسه دادرسی عمومی برگزار می کند ، که در آن  بعد از ظهر ۶:٣٠از ساعت ) 2021

) ٢ارائه شده به شهر ؛  یشورا یمنطقه ا ینقشه ها سينو شيو بحث در مورد پ ی) بررس١پردازد  یموارد م نيکند که به ا یم
 تيري) اعمال مد٣؛ و  سينو شيپ یمنطقه ، و نقشه ها یدر مورد جوامع مورد عالقه ، مرزها شتريب یاطالعات عموم افتيدر

  نقشه ها. سينو شينظر در پ ديگونه تجد ردر مورد ه
  

موضوع  نيخود را در رابطه با ا شنهاداتيشده شرکت کرده و نظرات و پ اديشود تا در جلسه  یعالقه مندان دعوت م هياز کل
 ,S. Anaheim Blvd., Suite 217, Anaheim 200شهر به آدرس   رخانهيتواند به دب یباره م نيدر ا یابراز کنند. نظرات کتب

 CA 92805 به  ليميا قيو از طرredistricting@anaheim.net تواند در جلسات  یم نيارسال شود. نظرات كتبي همچن
  رسيدگي علني ارائه شود.

  
 S. Anaheim Blvd., Suite 217, Anaheim, CA 200 یبه اداره دفتردار شهر به نشان یبررس یبرا یبانيتمام اسناد پشت

تواند به  یدر دسترس خواهد بود. سواالت م ingwww.anaheim.net/redistrictآدرس شهر به  تيو در وب سا 92805
Theresa Bass ،به آدرس  ليميا قياز طر اي،  714‐765‐5166شهر به شماره  دفتريارredistricting@anaheim.net 

  ارسال شود.
  

ممکن است محدود به  د،يدر دادگاه شرح داده شده را به چالش بکش هياطالع نيکه در ا یشهر درباره موارد یاگر عملکرد شورا
قبل  یدر مکاتبات کتب ايمطرح شده است  هياطالع نيکه در ا یدر جلسات عموم یگريشخص د ايکه شما  ديباش یطرح تنها موارد
قابل  یهرگونه راه حل ادار ديا، شما ب نيشهر ارسال شده است. عالوه بر ا اريدفتر ايشهر  یبه شورا یعموم یاز جلسه دادرس

که  یموارد اي ی. اگر در مورد جلسات عمومديکن یشهر ط یاعتراض دادگاه نسبت به اقدامات شورا کياجرا را قبل از شروع 
  .ديريشهر تماس بگ اري، دفتر Theresa Bassبا  5166‐765‐714، لطفاً با شماره  ديدار یداده شد سوال حيدر باال توض

  
شهر به  اريبا دفتر دي، با ديدار ازين یا ژهيجلسات به کمک و نيشرکت در ا ی، اگر برا کايآمر یها تيقانون معلولمطابق با 

صبح در روز قبل  ١٠از ساعت  شيتا پ ی. اطالع رسانديريتماس بگ cityclerk@anaheim.net اي 714‐765‐5166 شماره 
جلسات فراهم کند.  نيشما به ا یاز دسترس نانياطم یرا برا یمعقول باتيسازد تا ترت یاز جلسات اعالم شده، شهر را قادر م

قابل اجرا ، لطفاً  یزبانها ريبه خدمات ترجمه به سا ازيشود. در صورت ن یارائه م یجلسه عموم نيدر ا يیايخدمات ترجمه اسپان
  الزم انجام شود. یها یتا هماهنگ ديريشهر تماس بگ اريساعت قبل از جلسه با دفتر ٧٢
  

Theresa Bass, CMC 
  دفتريار شهر
  شهر آناهايم

  
  
  


