
Lungsod ng Hayward
Paunawa sa Isasagawang Botohan sa Hunyo 7, 2016

na General Municipal Election at Deadline ng Filing ng Ballot Arguments

PAUNAWA HINGGIL SA NASASAAD na ang mga sumusunod na hakbangin ay 
pagbobotohan sa General Municipal Election na isasagawa sa Lungsod ng Hayward 
sa Martes, Hunyo 7, 2016.

Aamyendahan ang Charter at Municipal Code ng Lungsod ng Hayward
Simpleng Mayorya (limapung porsiyento at isang boto) ang kinakailangan

Sakaling ang charter at municipal code ng lungsod ng Hayward ay ma-amyendahan 
upang baguhin ang municipal elections mula Hunyo na angkop-na bilang ng taon 
hanggang Nobyembre na angkop-na bilang ng taon, na magiging epektibo sa 2018, 
kung na aprubahan, upang pansamantalang habaaan ng limang taon ang termino 
ng mayor at council members na ibinoto taong 2014 at 2016, ayon sa pagkakasu-
nod-sunod, at kung saan ang termino ay magtatapos sa  taong 2018 at 2020?

OO                   HINDI

Ang kumpletong teksto ng hakbangin ay naka lagak sa Tanggapan Tagapangasiwa 
ng Lungsod, 777 B Street, Hayward, at nakapaloob rin sa website ng Lungsod sa 
http://www.hayward-ca.gov/CITY-GOVERNMENT/DEPARTMENTS/CITY-
CLERK/

PAUNAWA HINGGIL SA NASASAAD mula sa Tagapangasiwa ng Lungsod, 
alinsunod sa mga probisyon ng Sections 9285 at 9286 ng Elections Code of the 
State of California, na ang mga sumusunod na deadlines ay siyang napagkayarian 
bilang huling mga pagtatakda kung saan ang mga argumento at kasagutan sa mga 
argumento ukol at hindi-sang-ayon sa hakbangin na lumalabas sa balota hinggil sa 
General Municipal Election na gaganapin sa Hunyo 7, 2016, ay maaring isumite sa 
Lungsod Tagapangasiwa para sa printing at pamamahagi sa mga botante sang-ayon 
sa batas.

Takdang Panahon upang Isumite ang Pangunahing Argumento: 5:00 P.M., Martes, 
Marso 8, 2016
Tkdang Panahon upang isumite ang  Oposisyon sa Argumento: 5:00 P.M., Biyernes, 
Marso 18, 2016

Ang Pangunahing Argumento, hindi hihigit sa 300 haba ng salita, at Oposisyon 
sa Argumento, hindi hihigit sa 250 haba ng salita, ay isusumite sa Tagapangasiwa 
ng Lungsod, 777 B Street, Hayward, sa o bago pa sa takdang deadlines. Ang mga 
na-isumiteng mga argumento ay pag-iingatang itago hanggang matapos ang filing 
deadline. Ang mga argumento ay hindi maaaring baguhin matapos ang deadline.

PAUNAWA HINGGIL SA NASASAAD na magkakaroon ng 10-calendar na araw 
ng takdang eksamen para sa pampublikong pagrebisa ng naturang Arguments. 
Sa oras na ito, kahit sinong rehistradong botante ng eleksiyon na nasasakupan, o 
ang opisyal ng mga eleksiyon, ay maaring umapela ng writ of mandate o kaya’y 
injunction na nag-uusisa ng kahit ano o lahat ng mga materyales na aamyendhan 
o natanggal. Ang takdang pag-rebisa para sa Arguments ay ang mga sumusunod: 
Ang Pangunahing Argumento ay magsisimula sa Marso 8 at magtatapos sa Marso 
18, 2016; Ang Oposisyon sa Argumento ay magsisimula sa Marso 18 at magtatapos 
sa Marso 28, 2016. Ang takdang pag-rebisa para sa Impartial Analysis (o Patas na 
Pananliksik) ay magsisimula sa Marso 1 at magtatapos sa Marso 10, 2016.

Maaring makalap ang mga impormasyon hinggil sa isasagawang ito mula sa City 
Clerk’s website sa http://www.hayward-ca.gov/CITY-GOVERNMENT/DEPART-
MENTS/CITY-CLERK/. Sa karagdagang impormasyon tumawag sa (510) 583-4400.

Petsa: Pebrero 12, 2016
Miriam Lens, Tagapangasiwa ng Lungsod
Kawani ng Hayward


