THÔNG BÁO VỀ BẦU CỬ
ĐÂY LÀ THÔNG BÁO về Kỳ Bầu Cử Địa Phương Đặc Biệt sẽ được tổ chức
tại Thành Phố Oceanside vào thứ Ba, ngày 5 tháng Sáu, 2012 về những dự luật sẽ
được bầu dưới đây.
Dự Luật:

Có nên thông qua Sắc Lệnh Số 11-OR0427-1, để thêm Đoạn 16B16(e)
vào Bộ Luật Thành Phố Oceanside nhằm mục đích thi hành việc bãi bỏ
kiểm soát đất trống để cho phép gia tăng cho thuê đất trống sau khi bán
hay chuyển nhượng nhà tiền chế (manufactured home), hay không?

CÓ
KHÔNG

[Toàn bộ nội dung của sắc lệnh có để tại Văn Phòng Lục Sự Thành Phố và
trong website của Thành Phố.]
và

Có nên thông qua đề nghị tu chính Hiến Chương của Thành Phố
Oceanside, để đánh số, những chức vụ được bầu tổng quát; thiết lập kỳ

CÓ

bầu cử vòng một vào tháng Sáu, và kỳ bầu cử chung kết vào tháng
Mười Một cho bất cứ kỳ bầu cử tháng Sáu nào nếu không có ứng cử
viên nhận được nhiều hơn 50% số phiếu bầu trong tất cả các chức vụ
dân cử, có hiệu lực từ kỳ bầu cử tháng Sáu năm 2014; thiết lập kỳ bầu

KHÔNG

cử vòng một và kỳ bầu cử chung kết nếu không có ứng cử viên nào
nhận được nhiều hơn 50% số phiếu bầu cho bất cứ kỳ bầu cử đặc biệt
nào để điền vào chỗ trống hay kỳ bầu cử bãi nhiệm, hay không?
[Toàn bộ nội dung của tu chính hiến chương đề nghị có để tại Văn Phòng
Lục Sự Thành Phố và trong website của Thành Phố ở địa chỉ
www.ci.oceanside.ca.us.]
Vào ngày 5 tháng Sáu các phòng phiếu sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối.
Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc với Văn Phòng Lục Sự Thành Phố số (760) 4353000.
Barbara Riegel Wayne
Lục Sự Thành Phố
Ngày: 16 Tháng Ba, 2012

