የታኮማ ከተማ፣ ሜሪላንድ
የዕጩነት ካውከስ
ማክሰኞ፣ ሴፕቴምበር 12, 2017
7:30 ፒ ኤም – አዳራሽ
ታኮማ ፓርክ የማህበረሰብ ማእከል – ሳም አቦት የዜጎች ማእከል
7500 ሜፕል አቬኑ፣ ታኮማ ፓርክ፣ ኤምዲ

አጀንዳ
1.

የትዕዛዝ ጥሪ (7:30 ፒኤም)

2.

የአላማ ገለጻ እና የአሰራር ቅደም ተከተል

3.

የስብሰባው ጸሃፊ መረጣ
ሊቀመንበሩ ብራያን አርንስትን የስብሰባው ጸሃፊ አድርጎ ለመምረጥ ይጠይቃል። ሚስተር አርንስት
የምርጫ ቦርዱ ሊቀመንበር ነው።

4.

ለከተማ ካውንስል ተወዳዳሪዎች ዕጩ በሚከተለው ቅደም ተከተል፥
ዋርድ 4: ዋርድ 2: ዋርድ 1: ዋርድ 3: ዋርድ 5: ዋርድ 6

5.

ለከተማ ከንቲባ ቢሮ የተወዳዳሪዎች ዕጩ

6.

ልዩ ፓርቲ-አልባ አጭር ማስታወቂያዎች (የምርጫ ፎረሞች፣ የመራጭ ምዝገባ ክንውኖች፣ ወዘተ)

7.

መዝጊያ – የመዝጋት ጥሪ

(ለተሳታፊዎች ያለውን ማስታወሻ በዚህ ቅጽ ጀርባ ላይ ይመልከቱ።)

ኤዲኤ ማምዋያ ማሳሰቢያ
የታኮማ ፓርክ ከተማ የአካል ጉዳተኛ ግለሰቦች በህዝብ ስብሰባዎች ላይ ሙሉ በሙሉ እንዲሳተፉ ለማረጋገጥ
ቁርጠኛነት አለው። ማንኛውም በታኮማ ከተማ የህዝብ ስብሰባ ወይም የህዝብ ስሞታ ላይ ለመገኘት ያሰበ፣
እንዲሁም ተጨማሪ እገዛ፣ አገልግሎቶች፣ ወይም መመቻቸቶች ለመቀበል የሚፈልግ ሁሉ ጄሰን ዳምወበር፣ የከተማ
ምክትል አስተዳዳሪን፣ በ 301-891-7202 ወይም በ JasonD@takomaparkmd.gov ቢያንስ 48 ሰዓታት
አስቀድመው ማግኘት ይኖርባቸዋል።

ሴፕቴምበር 12, 2017 - የዕጩነት ካውከስ
ለተሳታፊዎች ማሳሰቢያ
የዚህ ስብሰባ አላማ ለከንቲባ ቢሮ እና ለያንዳንዱ ስድስት ዋርዶች የከተማ ካውንስል አባል ቢሮ ዕጩ
ተወዳዳሪዎች ለመምረጥ ነው።
ስብሰባውን ለማሳለጥ፣ እባከዎትን የሚከተሉትን ያስተውሉ:
1.

በመግቢያ ጠረጴዛው ላይ የተመዝጋቢ መራጭ ሁኔታዎን ለማረጋገጥ እና በስብሰባው ለመሳተፍ
የሚያስፈልገውን ክሬዴንሺያል ለመቀበል ቀደም ብለው ይምጡ። ጠረጴዛው በ 6:30 ፒኤም ላይ
ክፍት ይሆናል። ስምዎን፣ አድራሻዎን፣ እና የትውልድ ወር እና ቀንዎን እንዲገልጹ ይጠየቃሉ።
ለመምረጥ ካልተመዘገቡ፣ በዚህ ወቅት ሊመዘገቡ ይችላሉ።

2.

ምዝገባዎን አስቀድመው ማረጋገጥዎን እና የዕጩ ለማስቀመጥ ወይም የታጨውን
መቻልዎን ለማረጋገጥ ከዋርድ ቁጥሮ ጋር የማረጋገጫ ካርድ ይቀርብልዎታል።

3.

ለከንቲባ እጩነት እየመረጡ ወይም የታጨውን እየደገፉ ከሆነ፣ በታኮማ ፓርክ ከተማ ባለ
አድራሻ እና የተመዘገቡ መራጭ መሆን አለብዎት።

4.

ለከተማ ካውንስል እጩነት እየመረጡ ወይም የታጨውን እየደገፉ ከሆነ፣ በእሱ ወይም እስዋ
ዋርድ ባለ አድራሻ የተመዘገቡ መራጭ መሆን አለብዎት።

5.

እጩ እየመረጡ ወይም የታጨውን እየደገፉ ከሆነ፣ ስምዎን እና አድራሻዎን በማረጋገጫ ካርዱ
ጀርባ ላይ ይጻፉ።

6.

ሲናገሩ በመድረኩ ያለውን ማይክራፎን ይጠቀሙ። ለስብሰባው ጸሃፊ የማረጋገጫ ካርዱን
ይጠቁሙ።

7.

ከመናገርዎን በፊት ስምዎን እና አድራሻዎን ይጥቀሱ። እባከዎትን አስተያየትዎን ለሶስት (3)
ደቂቃዎች ይወስኑ።

8.

ተሳታፊነት ለከተማው መራጮች ብቻ የተወሰነ ሲሆን፣ እናም የካውንስል ዕጩነት በሚሆንበት ጊዜ፣
የካውንስሉ አባል በሚታጭበት የዋርዱ መራጮች የተወሰነ ነው።

መደገፍ

