THÔNG BÁO RẰNG SỐ ỨNG CỬ VIÊN KHÔNG NHIỀU HƠN SỐ CHỨC VỤ CẦN BẦU
THEO ĐÂY LÀ THÔNG BÁO chiếu theo § 10229 của Bộ Luật Bầu Cử của Tiểu Bang California về Cuộc
Bầu Cử Thành Phố loại Tổng Tuyển Cử được tổ chức tại Thành Phố Temple City, vào ngày Thứ Ba, 03
Tháng 3 2020:
Tính đến lúc kết thúc thời hạn đề cử vào Ngày 06 tháng mười hai năm 2019 số ứng cử viên
không nhiều hơn số chức vụ cần bầu.
(Những) người được đề cử là:
Nanette Fish
William Man
Cynthia Sternquist
pháp sau:

§ 10229 của Bộ Luật Bầu Cử cho phép Hội Đồng Thành Phố áp dụng một trong những biện
1. Bổ nhiệm vào chức vụ (những) người đã được đề cử.
2. Bổ nhiệm vào chức vụ bất cứ cử tri nào hội đủ điều kiện nếu không có ai được đề cử.
3. Tổ chức bầu cử nếu không có ai hoặc chỉ có một người được đề cử.

Hội Đồng Thành Phố sẽ họp vào Ngày 17 tháng mười hai năm 2019, để bổ nhiệm (các) chức
vụ hoặc chỉ thị tổ chức bầu cử. (Những) người được bổ nhiệm, nếu có, sẽ hội đủ điều kiện và nhiệm chức
và phục vụ giống hệt như đã đắc cử trong một cuộc bầu cử thành phố vào chức vụ đó.
Nếu, đến ngày thứ 75 trước ngày bầu cử, không có ai được bổ nhiệm vào (các) chức vụ theo
điều (1) hoặc (2) nói trên, sẽ có tổ chức bầu cử.
Nếu Hội Đồng Thành Phố bổ nhiệm theo § 10229, Bộ Luật Bầu Cử, thì Thư Ký Thành Phố sẽ
không chấp nhận bất cứ đơn xin ứng cử bằng cách ghi tên vào lá phiếu nào được nộp sau khi đã bổ nhiệm.
Peggy Kuo
Thư Ký Thành Phố
đăng báo ngày: 9 Tháng Mười Hai 2019

