
 

 

Thông báo về bầu cử 
Hội Đồng Quận Thảo Duyệt Đặc Biệt Quốc Tế 

Phù hợp với SMC 23.66, theo sửa đổi 
 

Hạn chót đề cử:  Thứ Ba, ngày 20 tháng Mười, năm 2015  
     

Department of Neighborhoods   
Địa chỉ gửi thư:  ATTN: ISRD Coordinator 
 PO Box 94649 

Seattle, WA  98124-4649 
 
Địa chỉ đường phố: Seattle Municipal Tower, 700 Fifth Avenue, Suite 1700 (17th fl) 
 
Mẫu đơn đề cử có thể được gửi qua Bưu Điện hoặc chuyển tay không quá 05:00 giờ chiều vào thứ  
Ba, ngày 20 tháng Mười. Người được đề cử và người đề cử phải ký vào đơn đề cử để cung cấp bằng  
chứng về sự đồng ý. Cần thiết phải có chữ ký chính gốc từ các ứng cử viên; do đó, mẫu đơn đề cử sẽ  
không được chấp nhận thông qua email hoặc fax. 
 
Những vị trí đang mở:  #1 Chủ Doanh Nghiệp, Chủ Sở Hữu Tài Sản, hoặc Nhân Viên 
 
   #2 Cư Dân, Người Thuê Nhà, hay Người Tham Gia Cộng Đồng 
 

 #4 Cư Dân, Người Thuê Nhà, hay Người Tham Gia Cộng Đồng 
 
Người hội đủ điều kiện chỉ được đề cử cho một vị trí mà thôi. Các ứng cử viên phải có đủ điều kiện cho 
vị trí được lựa chọn phải phù hợp với tiêu chuẩn của Hội Đồng Quận Thảo Duyệt Đặc Biệt Quốc Tế pháp 
lệnh cho phép, SMC 23.66, theo sửa đổi.   
  
Ngày bầu cử: Thứ Ba, ngày 17 tháng Mười Một, năm 2015 
Nơi bỏ phiếu: Bush Hotel, IDEA Space meeting room 

(409 Maynard Avenue South, tầng hầm)    
Thời gian: 11:00 giờ sáng tới 6:00 giờ chiều 

 
Người hội đủ điều kiện bầu cử được giới hạn từ 18 tuổi trở lên. Mỗi người bầu cử chỉ được bầu một lần. 
Những người bỏ phiếu phải đáp ứng ít nhất một trong bốn điều kiện sau: Chủ Sở Hữu Tài Sản, Nhân 
Viên, Doanh Nhân, hoặc Cư Dân (như được định nghĩa bởi các thủ tục bầu cử cho Hội Đồng Quận 
Thảo Duyệt Đặc Biệt Quốc Tế được ủy quyền bởi Giám Đốc Chi Nhánh những Khu Dân Cư.) Sẽ không 
có quyền bầu cử bằng người đại diện hoặc bỏ phiếu khi thiếu mặt. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với 
điều phối viên Hội Đồng Quận Thảo Duyệt Đặc Biệt Quốc Tế tại (206) 684-0226 hoặc truy cập 
http://seattle.gov/neighborhoods/preservation/id.htm.  

 
 

LƯU Ý:  THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHO NGƯỜI BỎ PHIẾU 
Đăng ký để bỏ phiếu là bắt buộc. Một danh sách đăng ký của những người đủ điều kiện bầu cử được 
giữ vĩnh viễn trong hồ sơ tại Chi Nhánh những khu Dân Cư và trong văn phòng Khu Vực Cải Thiện Kinh 
Doanh Quốc Tế Quận/Phố Tàu (CIDBIA), tọa lạc tại 409 Maynard Ave. S., tầng hầm. Không cần thiết 
cho một người bầu cử đủ điều kiện phải đăng ký lại hàng năm trừ phi thể lọai bầu cử hoặc địa 
chỉ của họ thay đổi. Người bầu cử đủ điều kiện có thể đăng ký bằng cách điền vào mẫu đăng ký và gửi 
cho Chi Nhánh những Khu Dân Cư tại bất kỳ thời gian nào trong năm, ngoại trừ ba mươi (30) ngày trước 
ngày bầu cử. Mẫu đăng ký có sẵn trong Chi Nhánh hoặc trong CIDBIA. Vào ngày bầu cử, người bầu cử 
sẽ được yêu cầu trình bày một trong những hình thức xác định ảnh hợp lệ như sau: bằng lái xe, thẻ căn 
cước, hộ chiếu, hoặc thẻ thường trú, và ký vào một sổ đăng ký. Thủ Tục Bầu Cử Hội Đồng Quận Thảo 
Duyệt Đặc Biệt Quốc Tế (sửa đổi ngày 25 tháng 10 năm 2012) được cung cấp theo yêu cầu. 

http://seattle.gov/neighborhoods/preservation/id.htm

