اطالع به رای دھندگان از تاريخی که پس از آن ھيچ داليل برای يا عليه
اقدامات شھری به منشی شھر آناھايم ارسال نخواھد شد
بدين وسيله اطالع داده ميشود که ،انتخابات عمومی شھرداری در شھر آناھايم در تاريخ  ۶نوامبر  ٢٠١٨برگزار می شود که در آن
اقدمات ذيل به رای دھندگان ارائه خواھند شد:
دستورالعمل مبتکرانه برای افزايش حداقل دستمزد قابل پرداخت توسط بعضی کارفرمايان صنعت مھمان نوازی – ايا دستورالعمل
ھای مبتکرانه برای افزايش حداقل دستمزد که توسط کارفرمايان صنعت مھمان نوازی در مناطق برنامه ريز منطقه ای آناھايم يا
ديزنی لند که دارای موافقت نامه ھای تخفيف مالياتی با شھر می باشند را افزايش می دھد ،و اين که ھزينه ھای خدماتی که توسط اين
کارفرمايان اعمال می شود به طور کامل به کارمندان پرداخت گردد تصويب شود؟
)برای نسخه ای از دستورالعمل مبتکرانه ،لطفا ً به دفتر منشی شھر به  (٧١۴) ٧۶۵ – ۵١۶۶تماس بگيريد و برای شما يک کپی
رايگان ارائه خواھد شد؛ يا ميتوانيد به کپی آن از وب سايت شھر در  www.anaheim.net/electionsدسترسی داشته باشيد(
 .1تجزيه و تحليل بی طرف :بيشتر اطالع داده ميشود که ،بر اساس بخش  ٣قطعنامه شورای شھر شماره  ٢٠١٨-٠٨٨و بخش
 ٩٢٨٠قانون انتخابات ،تجزيه و تحليل بی طرفانه اقدامات مبتکرانه تھيه شده توسط وکيل شھر بايد قبل از ساعت ۵:٠٠
عصر ،جمعه ،اگست  ٢٠١٨ ،١٠در دفتر اداره امور شھر ثبت شود.
 .2استدالل مستقيم :بيشتر اطالع داده ميشود که بر اساس بخش  ١قطعنامه شورای شھر شماره  ٢٠١٨-٠٨٨و بخش ٩٢٨٠
قانون انتخابات ،ھر کدام و تمام داليل به نفع و عليه اقدامات مبتکرانه بايد در دفتر منشی شھر قبل از ساعت  ۵:٠٠عصر،
جمعه ،اگست  ٢٠١٨ ،١٠ثبت گردد .تمام استدالل ھا بايد با اطالعات مندرج در بخش  ٩٢٨٣قانون انتخابات ھمراه باشد.
 .3تغييرات و بازگيری :بيشتر اطالع داده ميشود که بر اساس بخش  ١قطعنامه شورای شھر شماره  ٢٠١٨-٠٨٨و بخش
 ٩٢٨۶قانون انتخابات ،ھر گونه تغيير و بازگيری استدالل ھای رای بايد قبل از ساعت  ۵:٠٠عصر ،جمعه ،اگست ،١٠
 ٢٠١٨ثبت گردد.
 .4انتقادات :بيشتر اطالع داده ميشود که بر اساس بخش  ١قطعنامه شورای شھر شماره  ٢٠١٨-٠٨٨و بخش  ٩٢٨۵و ٩٢٨٧
قانون انتخابات ،ھر گونه انتقادات به نفع و عليه اقدمات مبتکرانه بايد قبل از ساعت  ۵:٠٠عصر ،دوشنبه ،اگست ،٢٠
 ٢٠١٨ثبت گردد .تمام استدالل ھا بايد با اطالعات مندرج در بخش  ٩٢٨۵قانون انتخابات ھمراه باشد.
 .5نقد و بررسی عمومی :بيشتر اطالع داده ميشود که ھر دستورالعمل ،تجزيه و تحليل بی طرف يا استدالل مستقيم تحت
قوانين انتخابات در دفتر منشی شھر آناھايم برای بيشتر از -١٠روز تقويم بعد از مھلت برای نقد و بررسی عمومی برای
ثبت نمودن استدالل موجود خواھد بود .ھر استدالل انتقادی تحت قوانين انتخابات در دفتر منشی شھر آناھايم برای بيشتر از
-١٠روز تقويم بعد از مھلت برای ثبت استدالل انتقادی موجود خواھد بود.

اين گونه امر شده است.
تيريسا باس )(Theresa Bass
سرپرست منشی شھر
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