
ĐÂY LÀ THÔNG BÁO rằng biện pháp sau đây sẽ được biểu quyết tại các 
thành phố tổng tuyển cử sẽ được tổ chức tại thành phố Hayward vào thứ Ba 7 
Tháng Sáu, 2016.

Sửa đổi luật bầu cử của thành phố Hayward
Bầu chọn theo thể thức quá bán (năm mươi phần trăm số phiếu) theo đòi hỏi

Điều lệ và mã số của thành phố Hayward được điều chỉnh luật về bầu cử 
của nhân viên thành phố từ tháng Sáu năm chẵn đến tháng mười một năm 
chẵn và sẽ hiệu lực vào 2018. Nếu được chấp thuận, sẽ tạm kéo thêm 5 tháng 
nhiệm kỳ thị trưởng và nghị viên đã được trúng cử các năm 2014 và 2016, 
Kể cả các vị nào có nhiệm kỳ hết hạn vào năm 2018 và 2020?

CÓ           KHÔNG

Các văn bản hoàn chỉnh của biện pháp này nằm  trong hồ sơ tại Văn phòng 
Thư Ký Thành Phố, 777 B Street, Hayward, và có sẵn trên trang web của 
thành phố ở http://www.hayward-ca.gov/CITY-GOVERNMENT/DEPART-
MENTS/CITY-CLERK /

THÔNG BÁO THÊM bởi Thư Ký Thành Phố, căn cứ vào các quy định tại 
mục 9285 và 9286 của Bộ Luật Bầu cử tiểu bang California, mà thời hạn 
sau đây được thành lập là hạn cuối về lý luận và biện luận phản bác chống 
lại các biện pháp xuất hiện trên lá phiếu cho Tổng Tuyển cử Địa phương sẽ 
được tổ chức vào ngày 07 tháng sáu 2016, có thể gửi đến Thư Ký Thành phố 
cho in ấn và phân phối cho các cử tri theo yêu cầu của pháp luật:

Hạn chót Nộp Lập luận chính là 05 giờ PM, Thứ Ba 8 Tháng Ba, năm 2016
Hạn chót Nộp Bác Bỏ Biện Luận: 05 giờ PM, Thứ Sáu 18 tháng3, năm 2016

Lý luận chính không dài quá 300 từ và Bác Bỏ Biện Luận không dài quá 250 
từ, phải được nộp cho Thư Ký Thành Phố, 777 B Street, Hayward, vào đúng 
hoặc trước ngày hạn chót. Các đệ trình Lập luận sẽ được giữ bí mật cho đến 
sau thời hạn nộp hồ sơ. Các đệ trình Lập luận không thể thay đổi sau thời hạn 
này

THÔNG BÁO THÊM sẽ dành thời gian 10 ngày cho công chúng xem xét 
các luận cứ đã đệ trình.Trong thời gian này,bất cứ cử tri nào đã đăng ký đi 
bầu, hoặc các viên chức bầu cử, đều có quyền đề nghị đòi hỏi phải sửa đổi 
hoặc xóa bất kỳ hoặc tất cả các tài liệu được đề trình 
Thời gian kiểm tra xem xét cho lập luận như sau: Lập luận chính bắt đầu từ 
ngày 08 tháng 3 và kết thúc vào ngày 18 tháng 3; năm 2016; Bác Bỏ Biện 
Luận bắt đầu ngày 18 và kết thúc vào ngày 28 tháng Ba, năm 2016. Thời 
gian xem xét cho các phân tích Vô Tư bắt đầu ngày 01 tháng 3 và kết thúc 
vào ngày 10 Tháng Ba năm 2016.

Thông tin này có thể được lấy từ trang web của Thư Ký Thành Phố ở http://
www.hayward-ca.gov/CITY-GOVERNMENT/DEPARTMENTS/CITY-
CLERK/. Để biết thêm thông tin xin gọi (510) 583-4400.

Ngày 12 tháng Hai năm 2016
Miriam Lens, Thư Ký Thành Phố Thành phố Hayward

THÀNH PHỐ HAYWARD
THÔNG BÁO BIỂU QUYẾT BÌNH CHỌN VÀO NGÀY 07 THÁNG 6 2016 

CHO BẦU CỬ THÀNH PHỐ VÀ HẠN CHÓT NỘP PHIẾU ĐỀ NGHỊ


