Citizens Redistricting Commission
Trình Bày Theo Nhóm Có Tổ Chức
Thứ Năm, ngày 26 Tháng Năm, 2011 (9:00 sáng – 6:00 tối)
Thứ Sáu, ngày 27 Tháng Năm, 2011 (9:00 sáng – 12:00 trưa, nếu cần thiết)
California State University, Northridge
Kurland Lecture Hall, Performing Arts Center
1811 Nordoff Street
Northridge, CA 91330
____________________________________________________________

Ủy ban sẽ tổ chức một buổi họp tại miền Nam California để trình bày các bản đồ quận trên toàn tiểu bang
và khu vực theo các nhóm có tổ chức. Cuộc họp sẽ được tổ chức vào ngày 26 Tháng Năm, từ 9:00 sáng 6:00 chiều và ngày 27 Tháng Năm, từ 9:00 sáng – 12:00 trưa, nếu cần thiết) tại California State
University, Northridge.
Các nhóm sẽ có 15 phút để trình bày các bản đồ khu vực Quốc Hội của họ, 15 phút cho các bản đồ khu
vực Hội Đồng, và 15 phút cho các bản đồ khu vực Nghị Viện Tiểu Bang. Mỗi lần trình bày các bản đồ sẽ
có một khoảng thời gian là mười phút để làm sáng tỏ các nghi vấn bởi các Ủy Viên. Trong thời gian hỏi
đáp, sẽ có giới hạn hai phút để Ủy Viên trả lời cho bất cứ câu hỏi nào.
Các tổ chức muốn trình bày cho Ủy Viên có thể đăng ký trên mạng qua việc email tên nhóm của họ,
thông tin liên lạc và loại bản đồ khu vực nào mà họ sẽ trình bày, cho votersfirstact@crc.ca.gov hoặc qua
việc gọi số 866-356-5217. Thời hạn chót để ghi danh trình bày tại buổi họp là 5:00 chiều ngày 18 Tháng
Năm. Việc đăng ký sẽ dựa trên căn bản ưu tiên cho người đến trước. Các nhóm có thể ghi danh sau ngày
hạn chót 18 Tháng Năm nhưng sẽ được xếp vào cuối cùng theo thứ tự ghi danh nếu vẫn còn chỗ trống để
trình bày trong khoảng thời gian được phép của cuộc họp. Không nhóm nào được phép ghi danh vào ngày
trình bày thực sự.

