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قانون انتخابات در جلسه شورای شورای تاالر شهر  21607.1بدین وسیله به اطالع می رساند شورای شهر آناهایم مطابق با ماده 

 ,Tuesday, January 11) ۲۰۲۲ ژانویه ۱۱،  شنبه سه،  South Anaheim Boulevard, Anaheim 200آناهایم ، 
برگزار  یشهر جلسه علن یشورا، یک جلسه دادرسی عمومی برگزار می کند ، که در آن  بعد از ظهر ۶:۳۰از ساعت ( 2022

( ۲ارائه شده به شهر ؛  یشورا یمنطقه ا ینقشه ها سینو شیو بحث در مورد پ ی( بررس۱پردازد  یموارد م نیکند که به ا یم
نقشه  کیانتخاب ( ۳؛ و  سینو شیپ یمنطقه ، و نقشه ها یدر مورد جوامع مورد عالقه ، مرزها شتریب یاطالعات عموم افتیدر

 .شتریب یعموم یو ورود یبررس یخاص برا سینو شیپ یانتخاب نقشه ها ایاقتباس  یبرا سینو شیپ
 

موضوع  نیخود را در رابطه با ا شنهاداتیشده شرکت کرده و نظرات و پ ادیشود تا در جلسه  یعالقه مندان دعوت م هیاز کل
 ,S. Anaheim Blvd., Suite 217, Anaheim 200شهر به آدرس   رخانهیتواند به دب یباره م نیدر ا یابراز کنند. نظرات کتب

 CA 92805 به  لیمیا قیو از طرredistricting@anaheim.net  .تواند در جلسات  یم نینظرات كتبي همچنارسال شود

 رسیدگي علني ارائه شود.
 

 S. Anaheim Blvd., Suite 217, Anaheim, CA 200 یبه اداره دفتردار شهر به نشان یبررس یبرا یبانیتمام اسناد پشت
تواند به  یدر دسترس خواهد بود. سواالت م www.anaheim.net/redistrictingآدرس شهر به  تیو در وب سا 92805

Theresa Bass ،به آدرس  لیمیا قیاز طر ای،  714-765-5166شهر به شماره  دفتریارredistricting@anaheim.net 

 ارسال شود.
 

ممکن است محدود به  د،یدر دادگاه شرح داده شده را به چالش بکش هیاطالع نیکه در ا یشهر درباره موارد یاگر عملکرد شورا
قبل  یدر مکاتبات کتب ایمطرح شده است  هیاطالع نیکه در ا یدر جلسات عموم یگریشخص د ایکه شما  دیباش یطرح تنها موارد
قابل  یهرگونه راه حل ادار دی، شما با نیارسال شده است. عالوه بر اشهر  اریدفتر ایشهر  یبه شورا یعموم یاز جلسه دادرس

که  یموارد ای ی. اگر در مورد جلسات عمومدیکن یشهر ط یاعتراض دادگاه نسبت به اقدامات شورا کیاجرا را قبل از شروع 
 .دیریشهر تماس بگ اری، دفتر Theresa Bassبا  5166-765-714، لطفاً با شماره  دیدار یداده شد سوال حیدر باال توض

 
شهر به  اریبا دفتر دی، با دیدار ازین یا ژهیجلسات به کمک و نیشرکت در ا ی، اگر برا کایآمر یها تیمطابق با قانون معلول

صبح در روز قبل  ۱۰از ساعت  شیتا پ ی. اطالع رساندیریتماس بگ cityclerk@anaheim.net ای 714-765-5166 شماره 

جلسات فراهم کند.  نیشما به ا یاز دسترس نانیاطم یرا برا یمعقول باتیسازد تا ترت یاز جلسات اعالم شده، شهر را قادر م
قابل اجرا ، لطفاً  یزبانها ریبه خدمات ترجمه به سا ازیشود. در صورت ن یارائه م یجلسه عموم نیدر ا ییایخدمات ترجمه اسپان

 الزم انجام شود. یها یتا هماهنگ دیریشهر تماس بگ اریساعت قبل از جلسه با دفتر ۷۲
 

Theresa Bass, CMC 
 دفتریار شهر
 شهر آناهایم
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