CITY OF BEVERLY HILLS
اطالعات مهم در مورد انتخابات شهر
تغییر در تاریخ انتخابات بر اساس فرمان SB 415
رأیدهنده ثبتنام شده محترم:
الیحه  )SB415( 415سنا که با عنوان قانون حقوق مشارکت رأیدهنده در کالیفرنیا (بخشهای  14050-14057قانون کالیفرنیا) نیز شناخته میشود ،در تاریخ  1سپتامبر 2015
توسط فرماندار جری براون تصویب شد .اگر در گذشته برگزاری انتخابات در یک روز غیرهمزمان باعث شده باشد میزان رأیدهی در انتخابات برنامهریزی شده بهطور عادی
و حداقل  25%کمتر از نرخ متوسط رأیدهی در شهر طی چهار انتخابات عمومی ایالتی قبلی باشد SB 415 ،اجازه برگزاری انتخابات در شهرها را بجز در تاریخ ایالتی نخواهد
داد .شهر بورلی هیلز در جهت قانون  SB 415و فرمان شماره  17-O-2740را تصویب کرده است .پس از تصویب شورای ناظران ناحیه لس آنجلس ،منشی شهر/مسئول انتخابات
موظف است ظرف سی ( )30روز ،تغییر در تاریخ انتخابات و تمدید دوره تصدی اعضای انجمن شهر فعلی را به همه رأیدهندگان ثبتنام شده در شهر اعالم کند .این کارت
پستال بهعنوان اطالعیه رسمی به رأیدهندگان ثبت شده بورلی هیلز محسوب میشود.
بدینوسیله بر اساس بند  1301قانون انتخابات کالیفرنیا و فرمان شماره  17-O-2740شهر بورلی هیلز ،اعالم میگردد که تاریخ انتخابات عمومی شهرداری در شهر بورلی هیلز
از اولین سهشنبه پس از اولین دوشنبه در ماه مارس در سالهای فرد به اولین سهشنبه پس از اولین دوشنبه ماه مارس در سالهای زوج تغییر یافته است و با انتخابات میاندورهای
ایالتی در مارس  2020همزمان خواهد شد.
طبق اقدام صورت گرفته توسط شورای ناظران ناحیه لس آنجلس در تاریخ  19دسامبر  ،2017این شورا فرمان شهر بورلی هیلز را تصویب کرد و دستور همزمانی آن را با
رأیگیری انتخابات میاندورهای کالیفرنیا صادر کرد که توسط اداره ثبت ناحیه لس آنجلس در ماه مارس  2020برگزار خواهد شد.
مقامات شهری انتخاب شدهای که دوره تصدی آنها در ماه مارس سال  2019به پایان میرسد ،باید دوره تصدی خود را پس از تصویب نتایج و ادای سوگند متعاقب انتخابات مارس
 2020به اتمام برسانند .مقامات شهری انتخاب شدهای که دوره تصدی آنها در ماه مارس سال  2021به پایان میرسد ،باید دوره تصدی خود را پس از تصویب نتایج و ادای سوگند
متعاقب انتخابات مارس  2022به اتمام برسانند.
برای اطالعات بیشتر میتوانید با دفتر منشی شهر به شماره  (310) 285-2400یا با ایمیل  bpope@beverlyhills.orgتماس بگیرید.
بایرون پاپMMC ،
منشی شهر/مسئول انتخابات
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