
Thông báo bầu cử 
Hội đồng Xét duyệt Đặc biệt  

trong Khu phố Quốc tế  
Theo quy định SMC 23.66, đã được tu chính 

 

Thời hạn Đề cử:  Thứ Ba, ngày 23 tháng 10 năm 2018 
   
   Department of Neighborhoods   
Địa chỉ thư tín:  ATTN: ISRD Coordinator 
   PO Box 94649 
   Seattle, WA 98124-4649 
 
Địa chỉ Sở Khu phố: Seattle City Hall (Toà thị chính Seattle), 600 Fourth Avenue, 4th Floor 
 
Mẫu đơn đề cử có thể được nộp qua Bưu điện Hoa Kỳ hoặc trực tiếp, chậm nhất là vào cuối ngày làm 
việc 5:00 giờ chiều, thứ Ba, ngày 23 tháng 10. Những người được đề cử và người đề cử sẽ ký tên vào 
mẫu đề cử để chứng minh sự đồng ý. Chữ ký gốc của người được đề cử là cần thiết; do đó, các mẫu 
đề cử sẽ không được chấp nhận qua điện thư hoặc fax, trừ khi bản gốc được nhận trước giờ đáo hạn. 
 
Những Chức vụ để đề cử:   #3 Chủ doanh nghiệp, Chủ sở hữu tài sản hoặc Nhân viên 

(chọn một )    

    #5 tất cả các chức vụ còn lại 
  

Những người đủ điều kiện chỉ được đề cử vào một  chức vụ duy nhất. Người được đề cử sẽ phai hội 
đủ điều kiện cho chức vụ được lựa chọn theo các tiêu chuẩn trong Sắc lệnh Xét duyệt Đặc biệt của 
Khu phố Quốc tế, SMC 23.66, đã được tu chinh. 
 
Ngày bầu cử: Thứ Ba, ngày 20 tháng 11 năm 2018 
Địa điểm bỏ phiếu: Bush Hotel, Plaza level meeting room (Khách sạn Bush, phòng họp ở tầng Plaza) 

409 Maynard Ave. South, (lối vào của Maynard Ave. S. hoặc đi tắt qua Công viên Hing Hay) 
Thời gian: 11:00 sáng đến 6:00 chiều 
 
Việc hội đủ điều kiện của cử tri được giới hạn ở những người từ 18 tuổi trở lên. Sẽ có một phiếu bầu 
cho mỗi cử tri. Cử tri phải đáp ứng ít nhất một trong bốn loại điều kiện này: Chủ sở hữu tài sản, Nhân 
viên, Người kinh doanh, hoặc Thường trú nhân (theo quy định thủ tục bầu cử của Hội đồng Xét 
duyệt Đặc biệt  của khu phố Quốc tế được Giám đốc Sở Khu phố ủy quyền). Không bỏ phiếu bằng ủy 
quyền hoặc sử dụng lá phiếu vắng mặt. Để biết thêm thông tin, hãy liên lạc với Điều phối viên thuộc 
Hội đồng Xét duyệt Đặc biệt   cua Khu phố Quốc tế tại (206) 684-0226 hoặc truy cập 
http://seattle.gov/neighborhoods/preservation/id.htm. 

 
LƯU Ý: THỦ TỤC GHI DANH  BẦU CỬ 

Phải ghi danh để bầu cử. Một danh sách ghi danh cử tri đủ điều kiện được lưu giữ trong hồ sơ tại Sở 
Khu  phố và tại Cơ quan Phát triển Bảo tồn Khu phố Quốc tế Seattle (SCIDPDA), Hing Hay Co-Works, 
tọa lạc tại 409 Maynard Ave. S. Một cử tri hội đủ điều kiện  không cần thiết ghi danh hàng năm trừ khi 
danh mục bỏ phiếu hoặc địa chỉ của họ thay đổi. Các cử tri hội đủ điều kiện có thể ghi danh bằng cách 
điền vào mẫu đơn ghi danh và nộp cho Sở Khu phố vào bất kỳ thời điểm nào trong năm nhưng phải ba 
mươi (30) ngày trước ngày bầu cử. Mẫu ghi danh có sẵn tại Sở hoặc trong SCIDPDA. Vào ngày bầu cử, 
cử tri sẽ được yêu cầu cho xem một giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ sau đây: bằng lái xe, thẻ căn cước, 
hộ chiếu hoặc thẻ thường trú nhân và ký tên vào sổ ghi danh. Thủ tục bầu cử của Hội đồng Xét duyệt  
Đặc biệt của khu phố Quốc tế (đã được tu chỉnh ngày 12 tháng 9 năm 2016)  sẽ được cung cấp theo 
yêu cầu. 


