
LUNGSOD NG ANAHEIM 
LIGAL NA ABISO 

 
ANG ABISO AY NARITO ibinibigay na ang Konseho ng Lungsod ng Anaheim ay magsasagawa 
ng isang pampublikong pagdinig alinsunod sa Alintuntunin ng Halalan Seksyon 21607.1 sa 
Kamara ng Konseho ng Anaheim City Hall, 200 South Anaheim Boulevard, Anaheim ng Martes, 
Nobyembre 2, 2021 magsisimula ng 6:30 P.M., na kung saan ang Konseho ng Lungsod ay 
magsasagawa ng pampublikong pagdinig upang 1) ikonsidera at talakayin ang Draft Council 
District Maps na isinumite sa Lungsod; at 2) makatanggap ng karagdagang pampublikong input 
sa mga pamayanan ng interes, mga hangganan ng distrito, at mga draft na mapa; at 3) magbigay 
ng direksyon sa anumang pagbabago sa mga draft na mapa. 
 
Inanyayahan ang lahat ng mga interesadong tao na dumalo sa nasabing pagdinig at magpahayag 
ng mga opinyon at komentong nauugnay sa bagay na ito. Ang mga nakasulat na puna hinggil sa 
bagay na ito ay maaaring isumite sa Kawani sa Lungsod sa 200 S. Anaheim Blvd., Suite 217, 
Anaheim, CA 92805 at sa email ng redistricting@anaheim.net.  Ang mga nakasulat na komento 
ay maaari ding isumite sa pampublikong pagdinig. 
 
Ang lahat ng sumusuportang dokumentasyon ay magagamit para sa pagsusuri sa Opisina ng 
Kawani sa Lungsod sa 200 S. Anaheim Blvd., Suite 217, Anaheim, CA 92805 at sa website ng 
Lungsod sa www.anaheim.net/redistricting. Ang mga katanungan ay maaaring idirekta kay 
Theresa Bass, Kawani sa Lungsod, sa 714-765-5166 o sa pamamagitan ng email 
sa redistricting@anaheim.net.  
 
Kung hahamunin mo ang aksyon ng Konseho ng Lunsod sa mga bagay na inilarawan sa abiso 
sa korte, maaari kang limitado sa pagpapalabas lamang ng mga isyung iyon na itinaas mo o ng 
ibang tao sa pampublikong pagdinig na inilarawan sa abisong ito, o sa nakasulat na sulat na 
inihatid sa Konseho ng Lungsod sa, o sa Kawani ng Lungsod bago pa, ang pampublikong 
pagdinig. Bukod dito, dapat mong ubusin ang anumang naaangkop na mga remedyo sa 
pangangasiwa bago magsimula ang isang hamon sa korte sa mga aksyon ng Konseho ng 
Lungsod. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa pampublikong pagdinig o 
mga bagay na inilarawan sa itaas, mangyaring makipag-ugnayan kay Theresa Bass, Kawani sa 
Lungsod, sa 714-765-5166. 
 
Sa pagsunod sa Batas ng Amerikanong may Kapansanan, kung kailangan mo ng espesyal na 
tulong upang lumahok sa mga pagpupulong na ito, dapat kang makipag-ugnay sa Opisina ng 
Kawani sa Lungsod sa 714-765-5166 o cityclerk@anaheim.net. Ang pag-abiso ng 10:00 A.M. sa 
araw bago ang napansin na pagdinig ay magbibigay-daan sa Lungsod na gumawa ng 
makatuwirang pag-aayos upang masiguro ang kakayahang ma-access ang mga pagpupulong na 
ito.  Ang mga serbisyo sa pagsasalin sa Espanyol ay ibibigay sa pampublikong pagdinig; kung 
ang mga serbisyo sa pagsasalin ay kinakailangan sa iba pang mga naaangkop na wika, 
mangyaring makipag-ugnay sa Kawani sa Lungsod 72 oras bago ang pagpupulong upang 
makagawa ng makatuwirang kaayusan. 
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