
Thông Báo Bầu Cử 
Hội Đồng Thẩm Định Đặc Biệt Trong Khu Phố Quốc Tế 

Theo SMC 23.66, bản đã chỉnh sửa 

 
 

Thời Hạn Đề Cử:            Thứ Ba, ngày 22 tháng 10 năm 2019 
     

Department of Neighborhoods (Sở Quản Lý Khu Vực)   
Địa chỉ gửi thư:  ATTN: ISRD Coordinator 
 PO Box 94649 

Seattle, WA 98124-4649 
 
Địa chỉ đường: Seattle City Hall, 600 Fourth Avenue, 4th Floor 
 
Quý vị phải gửi biểu mẫu đề cử qua U.S. Postal Service (Cục Bưu Chính Hoa Kỳ) hoặc đến gửi trực tiếp 
trước khi hết giờ hành chính (5 giờ chiều) vào thứ Ba ngày 22 tháng 10. Người được đề cử và người đề 
cử phải ký tên vào biểu mẫu đề cử để chứng thực rằng đã chấp thuận. Yêu cầu phải có chữ ký trực tiếp 
của người được đề cử; do đó không được gửi biểu mẫu đề cử qua email hoặc fax, trừ khi cơ quan đã 
nhận được bản chính có chữ ký trực tiếp trước thời hạn. 
 
Các Vị Trí Còn Trống:     1 Chủ Doanh Nghiệp, Chủ Sở Hữu Tài Sản hoặc Nhân Viên 
(đánh dấu vào một ô trống) 
                  2 Cư Dân, Người Thuê Nhà hoặc Thành Viên Cộng Đồng 
  
                  4 Cư Dân, Người Thuê Nhà hoặc Thành Viên Cộng Đồng 
 
Những người hội đủ điều kiện chỉ được đề cử vào một vị trí.  Những người được đề cử phải là người 
hội đủ điều kiện đảm nhiệm vị trí đã chọn theo các tiêu chí của Quận Hội Đồng Thẩm Định Đặc Biệt 
Trong Khu Phố Quốc Tế, cơ quan trao hiệu lực cho pháp lệnh SMC 23.66, bản đã chỉnh sửa.   
 
Ngày Bầu Cử: Thứ Ba, ngày 19 tháng 11 năm 2019 
Địa Điểm Bỏ Phiếu: Bush Hotel, Phòng hội trường 

(409 Maynard Ave. South, lối vào Maynard Ave. S. hoặc lối vào Hing Hay Park) 
Thời Gian: 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều. 

 
Chỉ những người từ 18 tuổi trở lên mới hội đủ điều kiện làm cử tri.  Mỗi cử tri chỉ được một phiếu bầu.  
Cử tri phải đáp ứng ít nhất một trong bốn hạng mục điều kiện hội đủ dưới đây: Chủ Sở Hữu Tài Sản, 
Nhân Viên, Doanh Nhân hoặc Cư Dân (được xác định qua những điều kiện về bầu cử Hội Đồng Hội 
Đồng Thẩm Định Đặc Biệt Trong Khu Phố Quốc Tế, theo ủy quyền của Giám Đốc Department of 
Neighborhoods.)  Không áp dụng hình thức bỏ phiếu hộ hoặc bỏ phiếu vắng mặt.  Để biết thêm thông 
tin, vui lòng liên lạc với Điều Phối Viên của Hội Đồng Thẩm Định Đặc Biệt Trong Khu Phố Quốc Tế số 
(206) 684-0226 hoặc truy cập trang web http://seattle.gov/neighborhoods/preservation/id.htm.  

 
 

LƯU Ý:  NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ GHI DANH CỬ TRI 
Cử tri phải ghi danh.  Danh sách ghi danh gồm những cử tri hội đủ điều kiện được lưu tại Department of 
Neighborhoods và tại Seattle Chinatown International District Preservation Development Authority 
(SCIDPDA, Cơ Quan Phát Triển và Bảo Tồn Khu Phố Tàu-Cộng Đồng Quốc Tế), Hing Hay Co-Works 
tại 409 Maynard Ave. S. Cử tri hội đủ điều kiện không cần phải ghi danh thường niên trừ khi cử tri 
đổi địa chỉ hoặc đổi hạng mục bầu cử.  Những cử tri hội đủ điều kiện có thể ghi danh bằng cách điền 
vào biểu mẫu ghi danh và gửi đến Department of Neighborhoods bất kỳ thời điểm nào trong năm, trừ 
khoảng thời gian ba mươi (30) ngày trước khi bầu cử.  Department hoặc SCIDPDA là nơi cung cấp các 
biểu mẫu ghi danh này.  Vào ngày bầu cử, cử tri sẽ được yêu cầu xuất trình một trong cá ĐĂNG KÝ c 
giấy tờ nhận dạng có dán ảnh, còn hiệu lực sau đây: bằng lái xe, thẻ kiểm tra có dán ảnh, hộ chiếu hoặc 
thẻ thường trú nhân và ký tên vào sổ ghi danh. Bản Nội Quy của Hội Đồng Thẩm Định Đặc Biệt Trong 
Khu Phố Quốc Tế (Đã Chỉnh Sửa vào ngày 12 tháng 9 năm 2016) được cung cấp theo yêu cầu. 

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

