ประกาศแจ้งให้ผ้มู ีสิทธิ ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ทราบเกี่ยวกับวันที่หลังจากวันครบกําหนดการยื่นคําโต้แย้ง
เพื่อสนับสนุนหรือคัดค้านมาตรการของเมืองต่อปลัดเทศบาล
ประกาศแจ้งให้ทราบเกีย่ วกับวันทีใ่ นการเลือกตัง้ ทั ่วไปซึง่ กําหนดให้มขี น้ึ ในเขตเทศบาลเมืองเบอร์แบงค์ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020
ซึง่ จะมีการเสนอมาตรการด้านล่างนี้เพื่อให้ผมู้ สี ทิ ธิลงเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ ใช้สทิ ธิออกเสียง
มาตรการ ____
มาตรการทีเ่ พิม่ บทบัญญัตซิ ง่ึ เป็ นการเพิม่ ข้อกําหนดต่าง ๆ ว่าด้วยการฟ้ องขับไล่ผเู้ ช่าและค่าธรรมเนียมในการย้ายทีอ่ ยู่
ระเบียบต่าง ๆ ในการเช่าทีเ่ กีย่ วข้องกับทีอ่ ยู่อาศัยทีก่ ่อสร้างขึน้ ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1995 พร้อมข้อยกเว้น
การจํากัดการขึน้ ค่าเช่ารายปี อยู่ท่ี 0 ถึง 7 % โดยอิงตามดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI)
คณะกรรมการควบคุมดูแลผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่าชุดทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่ซง่ึ ประกอบด้วยสมาชิกจํานวน 5
คนเพื่อดําเนินการตามข้อกําหนด และบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ รวมทัง้ กําหนดงบประมาณ ประเมินค่าธรรมเนียม
ว่าจ้างบุคลากรตลอดจนทนายความขององค์กร
และเริม่ ดําเนินการฟ้ องคดีโดยปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็ นอิสระจากสภาเทศบาลเมืองเบอร์แบงค์ ผูจ้ ดั การเมืองเบอร์แบงค์
และอัยการเมืองเบอร์แบงค์ ควรได้รบั การรับรองหรือไม่

รับรอง

ไม่รบั รอง

_____

_____

นอกจากนี้ ยงั ประกาศแจ้งให้ทราบเพิ่มเติ มว่าตามประมวลกฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้ แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียข้อ 4 บทที่ 3 ภาคที่ 9 นัน้
หน่วยงานนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องเมือง หรือสมาชิกรายใดหรือสมาชิกหลายรายทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากหน่วยงานนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องเมือง
หรือผูม้ สี ทิ ธิลงเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ ใดหรือกลุ่มสมาคมพลเมืองโดยสุจริต
หรือกลุ่มร่วมระหว่างบรรดาผูม้ สี ทิ ธิลงเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ และกลุ่มสมาคมพลเมืองโดยสุจริต สามารถยื่นคําโต้แย้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยมีความยาวไม่เกิน 300
คํา พร้อมชือ่ และลายมือชือ่ ของผูเ้ ขียนคําร้องทีย่ ่นื เสนอคําโต้แย้งนัน้ หรือหากเป็ นการยื่นในนามขององค์กร
ต้องมีช่อื ขององค์กรและชื่อของเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี าํ นาจในองค์กรอย่างน้อย 1 คน ซึง่ เป็ นผูเ้ ขียนคําโต้แย้งเพือ่ สนับสนุนหรือคัดค้านมาตรการนัน้ ของเมือง
โดยเขียนเป็ นตัวบรรจงพร้อมลงลายมือชื่อ
นอกจากนี้ ยงั ประกาศแจ้งให้ทราบเพิ่มเติ มว่าเพื่อให้เป็ นไปตามกําหนดระยะเวลาทีเ่ หมาะสมทีจ่ ําเป็ นในการจัดเตรียมและตีพมิ พ์คาํ โต้แย้ง
และคูม่ อื ในการเลือกตัง้ สําหรับผูม้ สี ทิ ธิลงเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ การยืน่ คําโต้แย้งเพื่อสนับสนุนหรือคัดค้านมาตรการ
ของเมืองเพื่อทําการตีพมิ พ์และประกาศให้ผมู้ สี ทิ ธิลงเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ ทราบตามทีไ่ ด้ประกาศ ต้องยื่นต่อปลัดเทศบาลภายในวันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 2020
ในระหว่างเวลาทําการปกติตามทีไ่ ด้กําหนดไว้ในข้อ 4 การยื่นคําโต้แย้งต่าง ๆ นัน้ ต้องยื่นต่อปลัดเทศบาลพร้อมชื่อของผูเ้ ขียนคําโต้แย้ง
หรือหากเป็ นการยื่นในนามขององค์กร ต้องมีชอ่ื ขององค์กรและชือ่ ของเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี ํานาจในองค์กรอย่างน้อย 1 คน ซึง่ เป็ นผูเ้ ขียนคําโต้แย้งนัน้
โดยเขียนเป็ นตัวบรรจงพร้อมลงลายมือชื่อ พร้อมยื่นคําโต้แย้งนัน้ ทีศ่ าลากลางเมืองเบอร์แบงค์ เลขที่ 275 อีสต์โอลีฟ อเวนิว ชัน้ 1 เมืองเบอร์แบงค์ รัฐแคลิฟอร์เนีย
91502 อนุญาตให้มกี ารเปลีย่ นแปลงหรือถอนคําโต้แย้งต่าง ๆ ได้จนกระทังถึ
่ งวันทีท่ ท่ี างปลัดเทศบาลกําหนด
นอกจากนี้ ยงั ประกาศแจ้งให้ทราบเพิ่ มเติ มว่าทางสภาเทศบาลเมืองได้กําหนดให้คาํ โต้แย้งของผูเ้ ขียนเพื่อคัดค้านคําโต้แย้งโดยตรงต้องมีความยาวไม่เกิ
น 250 คํา ซึง่ ผูเ้ ขียนสามารถยื่นต่อปลัดเทศบาลภายในวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 2020 ในระหว่างเวลาทําการปกติตามทีไ่ ด้ประกาศไว้
พร้อมชื่อของผูเ้ ขียนเป็ นตัวบรรจงและลงลายมือชือ่ หรือหากเป็ นการยื่นในนามขององค์กร ต้องมีช่อื ขององค์กรและชือ่ ของเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี ํานาจในองค์กรอย่างน้อย 1
คน ซึง่ เป็ นผูเ้ ขียนคําโต้แย้งนัน้ โดยเขียนเป็ นตัวบรรจงพร้อมลงลายมือชื่อ และยื่นภายในเวลาไม่เกิน 10 วันหลังจากวันสุดท้ายทีก่ ําหนดให้ย่นื คําโต้แย้งโดยตรง
นอกจากนี้ ยงั ประกาศแจ้งให้ทราบเพิ่ มเติ มว่าบทบัญญัติ การวิเคราะห์ทเ่ี ป็ นกลาง หรือคําโต้แย้งโดยตรงใดๆ
ทีย่ ่นื ภายใต้อํานาจของประมวลกฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้ จะได้รบั การเผยแพร่เพือ่ ให้มกี ารตรวจสอบจากสาธารณชนในสํานักปลัดเทศบาลเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 10
วันนับตามปฏิทนิ ซึง่ นับจากวันครบกําหนดในการยื่นคําโต้แย้งและการวิเคราะห์ คําโต้แย้งเพื่อคัดค้านใด ๆ
ทีย่ ่นื ภายใต้อํานาจของประมวลกฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้ จะได้รบั การเผยแพร่เพือ่ ให้มกี ารตรวจสอบจากสาธารณชนในสํานักปลัดเทศบาลเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 10
วันนับตามปฏิทนิ ซึง่ นับจากวันครบกําหนดในการยื่นคําโต้แย้งเพื่อคัดค้าน
สมาชิกสภาเทศบาลเมือง นางซีแซต มัลลินส์
เจ้าหน้าทีเ่ ลือกตัง้ /ปลัดเทศบาล
ประกาศเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ค.ศ. 2020

