شهر آناهایم
اطالعیه قانونی
بدین وسیله به اطالع می رساند شورای شهر آناهایم مطابق با ماده  21607.1قانون انتخابات در جلسه شورای شورای تاالر شهر
آناهایم  ، South Anaheim Boulevard, Anaheim 200 ،سه شنبه  ۱۱ ،ژانویه Tuesday, January 11, ( ۲۰۲۲
 )2022از ساعت  ۶:۳۰بعد از ظهر  ،یک جلسه دادرسی عمومی برگزار می کند  ،که در آن شورای شهر جلسه علنی برگزار
می کند که به این موارد می پردازد  )۱بررسی و بحث در مورد پیش نویس نقشه های منطقه ای شورای ارائه شده به شهر ؛ )۲
دریافت اطالعات عمومی بیشتر در مورد جوامع مورد عالقه  ،مرزهای منطقه  ،و نقشه های پیش نویس ؛ و  )۳انتخاب یک نقشه
پیش نویس برای اقتباس یا انتخاب نقشه های پیش نویس خاص برای بررسی و ورودی عمومی بیشتر.
از کلیه عالقه مندان دعوت می شود تا در جلسه یاد شده شرکت کرده و نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با این موضوع
ابراز کنند .نظرات کتبی در این باره می تواند به دبیرخانه شهر به آدرس 200 S. Anaheim Blvd., Suite 217, Anaheim,
 CA 92805و از طریق ایمیل به  redistricting@anaheim.netارسال شود .نظرات كتبي همچنین می تواند در جلسات
رسیدگي علني ارائه شود.
تمام اسناد پشتیبانی برای بررسی به اداره دفتردار شهر به نشانی 200 S. Anaheim Blvd., Suite 217, Anaheim, CA
 92805و در وب سایت شهر به آدرس  www.anaheim.net/redistrictingدر دسترس خواهد بود .سواالت می تواند به
 ،Theresa Bassدفتریار شهر به شماره  ، 714-765-5166یا از طریق ایمیل به آدرس redistricting@anaheim.net
ارسال شود.
اگر عملکرد شورای شهر درباره مواردی که در این اطالعیه در دادگاه شرح داده شده را به چالش بکشید ،ممکن است محدود به
طرح تنها مواردی باشید که شما یا شخص دیگری در جلسات عمومی که در این اطالعیه مطرح شده است یا در مکاتبات کتبی قبل
از جلسه دادرسی عمومی به شورای شهر یا دفتریار شهر ارسال شده است .عالوه بر این  ،شما باید هرگونه راه حل اداری قابل
اجرا را قبل از شروع یک اعتراض دادگاه نسبت به اقدامات شورای شهر طی کنید .اگر در مورد جلسات عمومی یا مواردی که
در باال توضیح داده شد سوالی دارید  ،لطفا ً با شماره  714-765-5166با  ، Theresa Bassدفتریار شهر تماس بگیرید.
مطابق با قانون معلولیت های آمریکا  ،اگر برای شرکت در این جلسات به کمک ویژه ای نیاز دارید  ،باید با دفتریار شهر به
شماره  714-765-5166یا  cityclerk@anaheim.netتماس بگیرید .اطالع رسانی تا پیش از ساعت  ۱۰صبح در روز قبل
از جلسات اعالم شده ،شهر را قادر می سازد تا ترتیبات معقولی را برای اطمینان از دسترسی شما به این جلسات فراهم کند.
خدمات ترجمه اسپانیایی در این جلسه عمومی ارائه می شود .در صورت نیاز به خدمات ترجمه به سایر زبانهای قابل اجرا  ،لطفا ً
 ۷۲ساعت قبل از جلسه با دفتریار شهر تماس بگیرید تا هماهنگی های الزم انجام شود.
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