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LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUÝ VỊ CÓ THỂ THAM GIA

Điều cốt yếu cho một chính quyền thành công là sự say mê, tham gia với công chúng.
Chúng tôi muốn mỗi cư dân Long Beach có sự hiểu biết và phương tiện để tham gia.
Đây là những cách để bắt đầu…
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THAM DỰ BUỔI HỌP DÀNH CHO CÔNG
CHÚNG:
Có vài hình thức về buổi họp dành cho công chúng:

HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ - Những buổi họp thường lệ của Hội Đồng Thành Phố được tổ chức tại Phòng Họp
Hội Đồng của Tòa Thị Chánh vào lúc 5 giờ chiều thứ Ba mỗi tuần, ngoại trừ ngày thứ Ba cuối của mỗi tháng. Tất cả
các buổi họp đều được mở rộng cho công chúng tham dự. Những mục trong Nghị Trình Hội Đồng có thể bao gồm
những thứ như góp ý công cộng, thông tin liên lạc từ văn phòng dân cử, báo cáo nhân viên & các sắc lệnh và quyết
nghị được đề nghị. Buổi họp sẽ do Thị Trưởng chủ tọa và những mục trong nghị trình được biểu quyết bởi chín ủy
viên hội đồng dân cử.
HỌP ỦY BAN THƯỜNG VỤ - Tất cả các ủy ban thường vụ được thành lập bởi quyết nghị của Hội Đồng Thành Phố.
Thị Trưởng bổ nhiệm các thành viên hội đồng của tất cả các ủy ban thường vụ và chỉ định thành viên nào của mỗi
ủy ban làm Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch. Họp ủy ban thường vụ được tổ chức khi có yêu cầu của Chủ Tịch Ủy Ban. Tất
cả các cuộc họp ủy ban đều được mở rộng cho công chúng tham dự, ngoại trừ những trường hợp mà phiên họp
kín thích hợp có thể được tổ chức theo Đạo Luật Brown hay luật hiện hành khác. Các mục về kinh doanh được đưa
vào nghị trình theo chỉ đạo của Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch, hoặc thành viên ủy ban.
HỌP ỦY BAN/HỘI ĐỒNG - Các ủy ban được bắt đầu từ bốn điều khác nhau: Hiến Chương Thành Phố, quyết định
của Hội Đồng Thành Phố, lá phiếu của người dân, và quy định của tiểu bang.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THAM DỰ TRONG BUỔI HỌP DÀNH CHO CÔNG CHÚNG:

XEM QUA NGHỊ TRÌNH

KHÔNG THỂ THAM DỰ?

Nếu quý vị là người đến tham

Điền vào bản “eComment”:

dự, nhớ xem qua nghị trình

eComment có sẵn trong trang

trước.

web của Thành Phố Long
Beach và có thể trao đổi thẳng

TẠI SAO LẠI
THAM DỰ BUỔI
HỌP DÀNH CHO
CÔNG CHÚNG?

với mục trong nghị trình
thành phố hoặc có thể là “góp
NHỮNG MỤC TRONG NGHỊ
TRÌNH

ý của công chúng.”

Có rất nhiều lý do để nên tham dự
buổi họp dành cho công chúng.
Quý vị có thể chỉ muốn tham gia

Chờ cho đến khi vấn đề đó

và muốn biết những gì đang xảy

được đề cập và quý vị nói.

ra trong Thành Phố. Hoặc, quý vị
chỉ muốn nộp khiếu nại hoặc bênh
vực / đề xướng một lý do hay một
sáng kiến. Quý vị có thể thực hiện

Ý KIẾN CỦA CÔNG CHÚNG

Cơ hội để trình bày với Hội Đồng Thành Phố về vấn đề công vụ KHÔNG
liệt kê trong nghị trình. Điền vào thẻ phát biểu 15 phút trước buổi họp.

những việc này bằng cách nói
chuyện hoặc trao một điều gì đó
cho Hội Đồng.

Thẻ phát biểu hạn chế cho 10 người đầu tiên nếu họ viết tên nộp cho
Lục Sự Thành Phố. Tất cả những người khác có thể chờ đến cuối buổi
họp để phát biểu.
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Điều cốt yếu cho một chính quyền thành công là sự say mê, tham gia với công chúng.
Chúng tôi muốn mỗi cư dân Long Beach có sự hiểu biết và phương tiện để tham gia. Đây là
một vài cách về sự tham gia.
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BIẾT MỌI TIN TỨC
Làm thế nào để được biết mọi tin tức và được cập nhật mọi điều về Thành Phố Long Beach:

o Tham Dự Các Buổi Họp Hội Đồng Thành Phố
o Ghi Danh vào LinkLB - LinkLB là sự nối kết quý vị với Long Beach, quý vị có thể nhận được thông tin
gởi trực tiếp đến quý vị khi Thành Phố ấn hành.
o Xem LBTV Live hoặc các buổi họp hội đồng trực tiếp truyền hình trong mạng.
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TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN
của hội đồng địa phương hoặc ủy ban.

Điền đơn trong trang web của Thành Phố Long Beach để trở thành thành viên của ủy ban địa phương.

WWW.LONGBEACH.GOV/CITYCLERK

THÊM NHỮNG CÁCH KHÁC ĐỂ THAM GIA TRONG TIẾN TRÌNH LẬP PHÁP THÀNH PHỐ:
Những cách khác để các công dân tham gia vào chính quyền địa phương bao gồm việc liên lạc với thành viên hội
đồng, tham gia vào những tổ chức ở khu phố, thỉnh nguyện thư, và viết thư.

OFFICE OF THE CITY CLERK • CITY HALL • LOBBY LEVEL • 333 W. OCEAN BLVD • LONG BEACH, CA 90802 • ĐIỆN THOẠI 562 570 6101
LONGBEACH.GOV/CITYCLERK • CITYCLERK@LONGBEACH.GOV

