Quy trình Phân quận Bầu cử Hội đồng được lệnh bởi Tòa án
Điều bạn cần biết
Vào ngày 6 tháng 6 năm 2018, Tòa Thượng thẩm Hạt Santa Clara đã ban hành phán
quyết tuyên bố rằng cách thức bầu cử thành viên hội đồng trong các cuộc bầu cử toàn
thành phố hiện tại của Thành phố Santa Clara là vi phạm Đạo luật về Quyền Bỏ phiếu
của California. Tòa án sẽ tổ chức một phiên tòa bổ sung bắt đầu từ ngày 23 tháng 7
năm 2018 để xác định biện pháp tư pháp đối với vi phạm này. Tòa án có thể sẽ ra lệnh
rằng các ứng cử viên trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2018 nhằm bầu ra hai ghế
Hội đồng sẽ không được bầu trên phạm vi toàn thành phố, mà phải được chọn ra bằng
cách tiến hành các cuộc bầu cử cấp quận.
Vào ngày 26 tháng 6 năm 2018, Tòa án đã ban hành một Lệnh liên quan đến Lịch trình
đưa ra Biện pháp của Phiên tòa:
http://santaclaraca.gov/home/showdocument?id=58277. Lệnh này yêu cầu Thành phố
thực hiện ngay các hành động để tổ chức (4) bốn phiên điều trần công khai trước ngày
22 tháng 7 năm 2018 với mục đích tiếp nhận góp ý công khai về bản đồ phân quận tiềm
năng cho cuộc bầu cử thành viên Hội đồng.
Thay đổi về việc bầu cử theo cấp quận sẽ là một thay đổi đáng kể trong cách cử tri
Santa Clara bầu ra các thành viên Hội đồng của mình. Nếu Tòa án ra lệnh bầu cử theo
cấp quận, cử tri sẽ chỉ có thể bầu một thành viên hội đồng sống trong cùng một quận
với những cử tri đó.

Góp ý từ Cộng đồng - Cùng tham gia
Thành phố Santa Clara khuyến khích bạn tham gia vào quy trình này để tạo ra các
quận mới tiềm năng tại Thành phố Santa Clara. Chúng tôi hiểu rằng khung thời gian để
chúng tôi nhận được ý kiến của bạn là rất ngắn, nhưng vì tầm quan trọng của sự thay
đổi này, chúng tôi khuyến khích bạn tham dự các buổi điều trần công khai sắp tới và
cập nhật thông tin bằng cách kiểm tra trang web của Thành phố tại
www.santaclaraca.gov/districts. Để góp ý công khai bằng văn bản, bạn có thể gửi trực
tiếp nhận xét của mình qua email tới: districts@santaclaraca.gov

Họp mặt công khai
Ngày 3 tháng 7 năm 2018 - 6 giờ chiều Văn phòng Hội đồng, 1500 Warburton Avenue,
Santa Clara
Ngày 5 tháng 7 năm 2018 – 4 giờ 30 phút chiều. Thư viện Central Park, Phòng
Redwood, 2635 Homestead Road, Santa Clara
Ngày 11 tháng 7 năm 2018 - 6 giờ chiều Văn phòng Hội đồng, 1500 Warburton

Avenue, Santa Clara
Ngày 21 tháng 7 năm 2018 - 11 giờ sáng Phòng Cộng đồng Thư viện Northside, 695
Moreland Way, Santa Clara
Để sắp xếp chỗ ở theo Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật cho những người tham gia sự kiện công khai này,
vui lòng liên hệ Văn phòng Thư ký Thành phố theo số (408) 615-2220 ít nhất ba ngày làm việc trước sự
kiện.

Bản đồ và Nhân khẩu học
Một nhà nhân khẩu học chuyên nghiệp sẽ sử dụng thông tin nhân khẩu học của Thành
phố để chuẩn bị bản đồ phân quận dự thảo với quận riêng biệt. Bản đồ phân quận dự
thảo sẽ được công bố trên trang web này để cộng đồng xem xét công khai.

Ủy ban Tư vấn Đặc biệt về Phân quận
Ủy ban Tư vấn Đặc biệt về Phân quận đã được thành lập để tổ chức và thực hiện các
phiên điều trần công khai. Các thành viên ủy ban được chọn ra từ các cư dân hiện
đang phục vụ tại các ủy ban và hội đồng hiện có.
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Yuki Ikezi (Chủ tịch)
Stephen Ricossa
Barbara "Bobbi" A. Estrada

Thắc mắc / Cần thêm thông tin
Nếu bạn muốn biết thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Văn
phòng Quản lý Thành phố theo số (408) 615-2210 hoặc gửi email tới
districts@santaclaraca.gov

