THÔNG BÁO VỀ BẦU CỬ

Hội Đồng Thẩm Định Đặc Biệt Trong Khu Phố Quốc Tế (ISRD)
Phù hợp với SMC 23.66, đã được sửa đổi

ĐỀ CỬ MỘT ỨNG VIÊN: Hạn chót là Thứ Ba, ngày 2 tháng 11 năm 2021
Chức Vị đề cử và thời gian của kỳ hạn.
Lưu ý: Các giới hạn nhiệm kỳ sẽ bị thay đổi do cuộc bầu cử năm 2020 bị hoãn lại. Tất cả các điều khoản bắt
đầu từ 12/1/2021. * Vị trí # 3 và # 5 sẽ có trong lá phiếu năm 2020.
Nhiệm kỳ đã hết hạn

# 1 Chủ Doanh Nghiệp, Chủ Sở Hữu Bất Động Sản hoặc Nhân Viên

11/30/23

# 2 Cư Trú, Người thuê nhà hoặc Người Tham Gia Cộng Đồng

11/30/23

# 3 Chủ Doanh Nghiệp, Chủ Sở Hữu Bất Động Sản Hoặc Nhân Viên

* 11/30/22

# 4 Cư Trú, Người thuê nhà hoặc Người Tham Gia Cộng Đồng

11/30/23

# 5 Tất cả các chức vụ còn lại

*11/30/22

Seattle Department of
Neighborhoods
Địa chỉ gửi thư: 		
ATTN: ISRD Coordinator
PO Box 94649
Seattle, WA 98124-4649

Đơn đề cử phải được nhận trước 5:00 chiều Thứ Ba, ngày 2 tháng 11. Người được đề cử và người đề cử sẽ ký vào đơn
đề cử để cung cấp bằng chứng về sự đồng ý. Cần có chữ ký gốc từ người được đề cử. Đơn đề cử sẽ không được chấp
nhận qua email trừ khi nhận được bản gốc bằng văn bản trước thời hạn.
Những người được đề cử phải hội đủ tiêu chuẩn cho chức vụ đã chọn phù hợp với các tiêu chí của SMC 23,66, đã
được tu chính.

GHI DANH ĐI BẦU:

Hạn chót là Thứ Hai, ngày 1 tháng 11 năm 2021

Ghi danh đi bầu là bắt buộc. Danh sách ghi danh của những cử tri đủ điều kiện được lưu trong hồ sơ tại Sở Phụ Trách
Khu Dân Cư (Department of Neighborhoods). Một cử tri đủ điều kiện không cần thiết phải ghi danh hàng năm trừ khi
đổi hạng mục bỏ phiếu hoặc thay đổi địa chỉ của họ. Những cử tri đủ điều kiện có thể ghi danh bằng cách điền vào
biểu mẫu ghi danh và gửi đến Sở Phụ Trách Khu Dân Cư Seattle (Seattle Department of Neighborhoods) vào bất kỳ thời
điểm nào trong năm ngoại trừ ba mươi (30) ngày trước cuộc bầu cử.
Các mẫu ghi danh có sẵn trên trang web của ISRD hoặc theo yêu cầu từ Điều Phối Viên ISRD,
rebecca.frestedt@seattle.gov. Chỉ những cử tri đã ghi danh nhận lá phiếu của họ qua đường bưu điện mới đủ điều
kiện để bỏ phiếu. Các Thủ Tục Bầu Cử của Hội Đồng ISRD (đã tu chính ngày 9/12/16) được cung cấp theo yêu cầu.

BỎ PHIẾU:

		

Cuộc bầu cử
năm 2021 sẽ
chỉ xảy
ra qua đường
bưu điện

Phiếu bầu phải được nhận qua bưu điện (USPS) trước Thứ Ba,
ngày 30 tháng 11 năm 2021
•

Tính hội đủ điều kiện của cử tri được giới hạn cho những người từ 18 tuổi trở lên.

•

Mỗi cử tri sẽ có một phiếu bầu. Sẽ không có biểu quyết theo ủy quyền.

•

Các cử tri đã đăng ký sẽ nhận được một lá phiếu, phong bì tự ghi địa chỉ, có dán tem
qua đường bưu điện.

•

Người bỏ phiếu phải đáp ứng ít nhất một trong bốn loại tư cách sau: Chủ sở hữu bất
động sản, Nhân Viên, Doanh Nhân hoặc Thường Trú Nhân (như được xác định bởi các
thủ tục bầu cử cho Ban ISRD được ủy quyền bởi Giám Đốc Bộ Phận Khu Vực.)

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Điều Phối Viên Hội Đồng ISRD tại rebecca.frestedt@seattle.gov,
(206) 684-0226, hoặc truy cập www.seattle.gov/neighborhoods/preservation/id.htm

