
 

HỒ SƠ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG KHU PHỐ 2023 
 

Thời hạn Nộp Đơn: Tất cả các bên liên quan muốn ứng cử vào Hội đồng Khu phố phải nộp một đơn ứng cử, cùng với tất cả các 

tài liệu cần thiết, 75 ngày trước Ngày Bầu cử Hội đồng Khu phố. Các đơn nhận được sau ngày và giờ này sẽ không được xử lý. 
Không có ứng viên thuộc diện điền tên vào lá phiếu. Một số thông tin trong Đơn của Ứng viên có thể được yêu cầu theo Đạo luật 

Hồ sơ Công khai của California. 

THÔNG TIN HỘI ĐỒNG KHU PHỐ 

Hội đồng Khu phố  Tên Vị trí    
 

THÔNG TIN ỨNG VIÊN 

 

Tên trên Lá phiếu  Xưng hô    
 

Tên   Họ    
 

Ngày Sinh  Số Điện thoại  Địa chỉ Email   
 

ĐỊA CHỈ HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN, HOÀN THÀNH TẤT CẢ CÁC PHẦN PHÙ HỢP 
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 Địa chỉ Đường phố  Thành phố  Mã Zip    

Đánh dấu những gì phù hợp cho địa chỉ này:Sở hữu Bất động sản Thuê Bất động sản  Không có nhà   Khác:    
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Tên Tổ chức      

Địa chỉ Đường phố  Thành phố  Mã Zip     

Đánh dấu những gì phù hợp cho địa chỉ này:  Nhân viên      Chủ     Khác:      
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Địa chỉ  Thành phố  Mã Zip    

Đánh dấu những gì phù hợp cho địa chỉ này:  Bất động sản Gia cư   Bất động sản Kinh doanh     Khác:    
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 Lợi ích cộng đồng được định nghĩa là một người tham gia vào một tổ chức phi lợi nhuận liên tục duy trì địa chỉ thực tế 

trong phạm vi địa giới của hội đồng khu phố trong ít nhất một năm, và người đó thực hiện các hoạt động và nghiệp vụ tiếp 

diễn và có thể xác minh mà đem lại lợi ích cho khu phố. Một tổ chức vì lợi nhuận không hội đủ điều kiện để coi là một Tổ 
chức Cộng đồng. 

Tên Tổ chức    

Địa chỉ Đường phố  Thành phố  Mã Zip    

 

TÀI LIỆU 

Tất cả ứng viên phải cung cấp tài liệu xác nhận danh tính và mối liên hệ cộng đồng cho vị trí trong hội đồng mà họ đang ứng cử 

vào. Liệt kê các tài liệu được gửi kèm với đơn này dưới đây (Bất kỳ tài liệu nào được nộp bởi một ứng viên hay cử tri sẽ không được 

Thư lại Thành phố lưu giữ). 
 

Tài liệu 1  Tài liệu 2    
 

Tôi xin tuyên bố, theo nội dung hình phạt khai man, rằng những nội dung trên là đúng sự thật và chính xác 
 

 

Chữ ký Ngày 
 

Tất cả ứng viên phải đồng ý với Bản Xác nhận Phục vụ Hội đồng của Ứng viên và phần Khẳng định gửi kèm trước khi chứng 

nhận. Để biết thêm thông tin về đơn này và các dạng tài liệu có thể chấp nhận, vui lòng truy cập clerk.lacity.org/ncelections 

hoặc gọi số (213) 978-0444. 



TUYÊN BỐ CỦA ỨNG VIÊN 

 

Tất cả các ứng viên có lựa chọn nộp một bản Tuyên bố của Ứng viên như một phần của Hồ sơ Ứng viên. Mọi ứng 
viên phải tuân theo các hướng dẫn sau khi nộp một bản Tuyên bố của Ứng viên: 

 

• Không được vượt quá giới hạn 1,000 ký tự kể cả bất kỳ bản dịch nào (Lưu ý rằng chỉ được nộp bản dịch Tiếng Tây 

Ban Nha vì hệ thống của chúng tôi không thể nhận diện các ký tự đặc biệt) 

• Phải có phông chữ từ 12 điểm trở lên (nếu được đánh máy) 

• Phải nộp tuyên bố trước 11:59 p.m., 58 ngày trước Ngày Bầu cử Hội đồng Khu phố của quý vị 

• Không được có nội dung tục tĩu hay các nhận xét về bất kỳ ứng viên nào khác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ứng viên cũng có thể nộp một bức ảnh ứng viên. Tuyên bố của Ứng viên sẽ sẵn có trên clerk.lacity.org/ncelections và 
tại mỗi điểm bỏ phiếu. Hãy viết in hoa rõ ràng vì tuyên bố này sẽ được đánh máy và đăng trên trang web của chúng tôi. 

 

 
           Gửi đơn đã hoàn thành và tài liệu hội đủ điều kiện bắt buộc tới: 

City Clerk – Election Division, 555 Ramirez Street, Space 300, Los Angeles, CA 

90012 Email: clerk.election@lacity.org 

Fax: (213) 978-0376 

https://clerk.lacity.org/elections
mailto:clerk.electionsnc@lacity.org


THÀNH VIÊN BAN HỘI ĐỒNG KHU PHỐ ỨNG 

CỬ VIÊN CHO CUỘC BẦU CỬ 

VĂN BẢN XÁC NHẬN VÀ KHẲNG ĐỊNH DỊCH VỤ CỦA HỘI ĐỒNG 

 

 
 Giới thiệu 

Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến việc phục vụ hoặc tiếp tục phục vụ với tư cách là thành 

viên hội đồng Khu phố. Quý vụ đang chọn tham gia cùng một số người phục vụ cộng 

đồng tận tụy nhất ở Thành phố Los Angeles. Quý vị sẽ có cơ hội làm việc với những 

người tuyệt vời khác, những người cũng tận tâm giúp đỡ cộng đồng của họ. Chúng tôi 

đánh giá cao quyết định phục vụ của quý vị. 

Có nhiều khía cạnh để trở thành thành viên Hội đồng Khu phố. Hội đồng Thành viên 

Khu phố (Ủy ban) thiết lập các chính sách và ban hành các quy tắc và quy định liên 

quan đến Hệ thống Hội đồng Khu phố. Một trong những chính sách đó là Chính sách

 Định hướng Lãnh 

đạo [https://empowerla.org/wp-content/uploads/2020/04/NC-Leadership-Orientation-

Policy-2 

 020-01-30.pdf], mà Ủy ban đã thông qua vào đầu năm 2020. Chính sách đó yêu cầu 

Sở Trao quyền cho Khu phố (Empower LA/Sở) đảm bảo rằng các ứng cử viên cho 

chức vụ hội đồng khu phố nhận thức được vai trò và trách nhiệm của các thành viên 

hội đồng. EmpowerLA và Văn phòng Thư lại Thành phố phải xác nhận rằng các ứng 

viên đã được thông báo và hiểu những trách nhiệm này. Ủy ban công nhận rằng các 

thành viên Hội đồng Khu phố có thể cần mở rộng kỹ năng lãnh đạo của họ. Quý vị có 

thể tìm hiểu thêm về các khóa đào tạo bắt buộc trên trang web của Sở 

[https://empowerla.org/nctrainings/]. 

Nếu được bầu, quý vị sẽ được tiếp cận và trong nhiều trường hợp được yêu cầu tham 

gia các khóa đào tạo cần thiết trong một số lĩnh vực. Một số khóa đào tạo tùy chọn 

được cung cấp bao gồm các khóa đào tạo về giao tiếp, giáo dục công dân, quy trình 

nghị sự, xây dựng liên minh và giải quyết mâu thuẫn. Các khóa đào tạo khác là cơ hội 

xây dựng nhóm để phát triển các mối quan hệ tích cực giữa các cá nhân mang lại bầu 

không khí bình đẳng và hòa nhập. Phát triển những kỹ năng và sự hiểu biết này giúp 

các thành viên hội đồng quản lý một số thách thức của một hội đồng hội đồng khu phố 

hoạt động đúng cách. 

Ngoài các khóa đào tạo, các ứng cử viên cho dịch vụ hội đồng phải khẳng định rằng họ 

sẽ tự học và tuân theo tất cả các luật, quy tắc, chính sách và thủ tục áp dụng cho hệ 

thống Hội đồng Khu phố (Hệ thống).  Những điều này bao gồm các chính sách của Hội 

đồng Ủy viên Khu phố, Sở Trao quyền cho Khu phố và Văn phòng Thư ký Thành phố. 

Mỗi văn phòng này có một vai trò riêng biệt trong Hệ thống. Thông tin và mô tả dưới 

đây thực hiện Chính sách Định hướng Lãnh đạo của Ủy ban và các kỳ vọng. 



Tuyên bố về Giá trị. Hệ thống Hội đồng Khu phố cam kết điều chỉnh chính quyền 

thành phố của LA để phản ánh các cộng đồng của Thành phố, đảm bảo rằng sự công 

nhận và điều chỉnh sự đa dạng của các cộng đồng này được xây dựng trong chính 

quyền Thành phố. 

Vai trò của Hội đồng Khu phố. Để thúc đẩy sự tham gia của người dân nhiều hơn vào 

chính quyền địa phương và giúp chính quyền đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của địa 

phương. Hội đồng Khu phố sẽ bao gồm đại diện của nhiều lợi ích đa dạng trong cộng 

đồng và có vai trò tư vấn về các vấn đề Thành phố quan tâm đối với khu phố. 

Các Phương pháp và Nguồn trợ giúp Vận động cho Hội đồng Khu phố. Có nhiều 

cách mà Hội đồng Khu phố ảnh hưởng đến chính sách của Hội đồng Thành phố và 

thúc đẩy (các) lợi ích của cộng đồng của họ. Ví dụ: họ tư vấn cho các đại diện Hội đồng 

Thành phố của mình và thay mặt cộng đồng của họ gửi các báo cáo về tác động cộng 

đồng. Họ có thể phục vụ trong các ủy ban của Hội đồng Khu phố hoặc Hội đồng Ủy 

viên Khu phố. Họ cũng có thể tham gia vào các nhóm hỗ trợ đối thoại trong Hệ thống, 

chẳng hạn như liên minh Hội đồng Khu phố. 

Ý nghĩa của việc trở thành thành viên Hội đồng Khu phố. Một thành viên Hội đồng 

Khu phố phải xem xét một số yêu cầu tuân thủ. Các thành viên hội đồng được ủy thác 

các quỹ công và phải hoàn thành các buổi đào tạo thiết yếu, tuân theo các quy định và 

quy tắc thường trực của hội đồng khu phố, đồng thời thu hút công chúng tham gia vào 

công việc của họ một cách có ý nghĩa, minh bạch và toàn diện. Các chủ đề đào tạo bắt 

buộc bao gồm, nhưng không chỉ gồm những nội dung sau: 

A. Quy tắc Ứng xử 

B. Đạo đức 

C. Kinh phí đào tạo 

D. Kế hoạch 101 (bắt buộc đối với ủy ban kế hoạch) 

E. Đào tạo về tính đa dạng, công bằng, hòa nhập và chống thiên vị (đang tiến hành) 

F. Công bằng Nơi làm việc 

G. Định kiến ngầm biểu hiện giới tính xác định giới tính (đang tiến hành) 

Thành viên hội đồng phải hoàn thành các khóa đào tạo về Quy tắc Ứng xử, Đạo đức 

VÀ Kinh phí đạo tạo để hội đủ điều kiện bỏ phiếu về bất kỳ vấn đề tài chính nào trước 

hội đồng. Quý vị nên tham khảo các quy định của hội đồng khu phố của quý vị để biết 

các khóa đào tạo bổ sung mà họ có thể yêu cầu như một điều kiện để bỏ phiếu cho các 

mục trước hội đồng. 

Trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Khu phố. Các thành viên hội đồng tình 
nguyện dành thời gian của họ, tham gia với cộng đồng và cung cấp kiến thức 
chuyên môn về các vấn đề khác nhau. Họ cam kết, trung bình, 10 – 20 giờ một 
tháng thay mặt cho Hệ thống Hội đồng Khu phố. Ngoài ra, các Hội đồng khu phố 
đưa ra các kiến nghị tư vấn cho những người ra quyết định của Thành phố. Bởi 
vì, các Hội đồng khu phố do đó không phải là cơ quan ra quyết định hay lập pháp, 
họ phải tuân theo các luật thích hợp chi phối các cơ quan và tổ chức chính phủ 
của Thành phố. 



Vai trò của Sở Trao quyền cho Khu phố (EmpowerLA). EmpowerLA có vai trò đa 

dạng trong việc hỗ trợ hệ thống Hội đồng Khu phố. Trách nhiệm cốt lõi của 

EmpowerLA là cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho hội đồng khu phố. Ngoài việc cung 

cấp hỗ trợ họp và đào tạo cho các Hội đồng Khu phố, EmpowerLA cũng được kỳ 

vọng sẽ đảm bảo rằng các ban của Hội đồng Khu phố tuân thủ tất cả các luật, 

chính sách và thủ tục áp dụng cho Hệ thống Hội đồng Khu phố. EmpowerLA 

cũng tiến hành đào tạo cho các sở của Thành phố, các văn phòng dân cử và các 

bên liên quan về Hệ thống. Sở là đầu mối liên lạc giữa các Hội đồng Khu phố và 

những người ra quyết định này của Thành phố. Ngoài ra, EmpowerLA quản lý và 

giám sát nhận thức, sự tham gia và tiếp cận bầu cử cho Hệ thống NC. 

 

 
Vai trò của Văn phòng Luật sư Thành phố. Văn phòng Luật sư Thành phố Ban Tư 

vấn Hội đồng Khu phố (NCAD) thực hiện chức năng tư vấn chung cho Hệ thống Hội 

đồng Khu phố của Thành phố và tư vấn về các luật ảnh hưởng đến hoạt động của các 

Hội đồng Khu phố, bao gồm các luật liên quan đến mâu thuẫn lợi ích. 

Vai trò của Văn phòng Thư ký Thành phố. Văn phòng Thư ký Thành phố đặt ra các 

quy định, chính sách và hướng dẫn liên quan đến việc tài trợ cho Hệ thống Hội đồng 

Khu phố và điều hành các cuộc bầu cử hội đồng khu phố. 

A. Sổ tay Bầu cử Hội đồng Khu phố [hyperlilnk]: Sổ tay và trang web của 

Ban Bầu cử Hội đồng Khu phố cung cấp cho cử tri, ứng cử viên và những 

người tham gia hội đồng khu phố khác các chính sách và thông tin quan 

trọng về quy trình bầu cử hội đồng khu phố. 

 
B. Chính sách và Hướng dẫn Chương trình Tài trợ của Hội đồng Khu 

phố: Chương trình Tài trợ của Hội đồng Khu phố 

[https://clerk.lacity.org/neighborhood-council-funding/funding-trainings-and-wo 

 rkshops] ban hành các chính sách và hướng dẫn liên quan đến ngân 

quỹ cung cấp cho các hội đồng khu phố. 

 
 Khung Pháp lý 

 
Khi quý vị bắt đầu hành trình của mình với Hệ thống Hội đồng Khu dân cư, điều cần 
thiết là phải biết khuôn khổ pháp lý mà nó hoạt động trong đó. Các luật này có thể bao 
gồm từ Đạo luật Brown, Đạo luật Hồ sơ Công khai, Đạo luật Người Khuyết tật Hoa Kỳ, 
Bộ luật Hành chính Thành phố và Chính sách của Ủy ban, cho đến các quy định và quy 
tắc thường trực của Hội đồng Khu phố. 

 
Luật Liên bang Quản lý Hệ thống Hội đồng Khu phố 



 

A. Hiến pháp Hoa Kỳ. Các quy định của Hiến pháp Hoa Kỳ, bao gồm các điều 

khoản về Quyền Tự do Ngôn luận, Thành lập và Tự do Thực hiện trong Tu 

chính án Thứ nhất, có thể áp dụng cho các hoạt động của Hội đồng Khu 

phố, chẳng hạn như các cuộc họp và sự kiện. 

B. Đạo luật về Người khuyết tật Hoa Kỳ. Đạo luật Người Khuyết tật Hoa Kỳ 

là luật liên bang được thiết kế để bảo vệ quyền của những người khuyết tật. 

Title II của Đạo luật Người Khuyết tật Hoa Kỳ (ADA) áp dụng cho hoạt động 

của chính quyền tiểu bang và địa phương và có thể áp dụng cho hoạt động 

của hội đồng khu phố 

 
Luật Tiểu bang Điều chỉnh Hệ thống Hội đồng Khu phố 

 

A. Hiến pháp California. Hiến pháp tiểu bang bảo vệ các quyền cá nhân và 

có thể áp dụng cho các hoạt động của Hội đồng Khu phố, chẳng hạn như 

các cuộc họp và sự kiện. Các quy định liên quan khác bao gồm Điều XVI, 

mục 

6 (ngăn cấm quà tặng công quỹ) và Điều I, mục 3 (kết hợp Đạo luật Hồ sơ 

Công cộng California). 

B. Đạo luật Hồ sơ Công khai California. Đạo luật Hồ sơ Công khai California 

là luật của tiểu bang cho phép công chúng tiếp cận các hồ sơ công khai. 

Các hội đồng khu phố phải đáp ứng các yêu cầu của Đạo luật Hồ sơ Công 

khai (PRA) đối với hồ sơ của họ. 

C. Đạo luật Cải cách Chính trị năm 1974. Đạo luật Cải cách Chính trị là một 

đạo luật của tiểu bang nhằm đảm bảo rằng một số công chức nhất định 

không bị thiên vị do lợi ích tài chính của họ và tiến hành một cách khách 

quan. Hội đồng Khu phố tuân thủ các quy định hiện hành. 

C. Đạo luật Ralph M. Brown. Đạo luật Ralph M. Brown là luật của tiểu bang 

yêu cầu các cuộc họp mở và công khai và đã được áp dụng cho các hội 

đồng khu phố thông qua định nghĩa của Đạo luật về các cơ quan lập pháp. 

D. Bộ luật Chính phủ California § 1090. Mục 1090 của Bộ luật Chính phủ là 

luật tiểu bang nghiêm cấm các quan chức và nhân viên có lợi ích tài chính 

cá nhân trong các hợp đồng công.  Bởi vì Hội đồng Khu phố được trao một 

số thẩm quyền hạn chế để đề xuất hoặc tư vấn về các hợp đồng của Thành 

phố và thực hiện các giao dịch mua bán bằng tiền của Thành phố, nên áp 

dụng Bộ luật Chính phủ mục 1090. 

E. Luật Chính sách Việc làm Liên bang. Ngoài ra, Hội đồng Khu phố tuân 

thủ luật pháp và chính sách ngăn chặn bạo lực tại nơi làm việc, quấy rối 

tình dục và phân biệt đối xử. 



Các Quy tắc của Luật Thành phố Quản lý Hệ thống Hội đồng Khu phố 

 

A. Điều lệ Thành phố Los Angeles. Điều lệ Thành phố đã thành lập Sở Trao 

quyền cho Khu phố, Hội đồng Ủy viên Khu phố và một hệ thống Hội đồng 

Khu phố trên toàn thành phố. Điều IX, các mục từ 900 đến 914 liên quan 

đến hệ thống Hội đồng Khu phố. 

B. Bộ luật Hành chính Los Angeles. Bộ luật Hành chính bao gồm các sắc 

lệnh hành chính và thủ tục của Thành phố. Chương 28. liên quan đến Hệ 

thống Hội đồng Khu phố. Các phần có liên quan khác bao gồm phần 5.517 

(quản lý Quỹ Trao quyền cho Khu phố), phần 10.2.1(b) (ngân quỹ cho các 

mục đích của khu phố), phần 20.36 (bầu cử hội đồng khu phố) và phần 

22.535 (văn phòng và các không gian họp của hội đồng khu phố). 

C. Bộ luật Thành phố Los Angeles. Bộ luật Thành phố bao gồm các pháp 

lệnh hình sự và quy định. Hội đồng Thành phố đã thông qua các sắc lệnh 

trong Bộ luật Thành phố, có liên quan đến, trong số những điều khác, thông 

báo cho hệ thống Hội đồng Khu phố về một số vấn đề sử dụng đất. Có thể 

tìm thấy các quy tắc hợp đồng chung của Thành phố trong Điều lệ Thành 

phố (bắt đầu từ mục 

370) và trong Bộ luật Hành chính (bắt đầu từ mục 10.1). 

D. Chính sách Nhân sự của Thành phố Los Angeles: Thành phố công nhận 

rằng lực lượng lao động gồm các cá nhân có nền tảng cá nhân, ý tưởng, tài 

năng và kinh nghiệm đa dạng tạo điều kiện cho mỗi cá nhân có cơ hội đóng 

góp độc đáo cho nơi làm việc và cung cấp dịch vụ cao cấp và công bằng cho 

tất cả các cộng đồng của Los Angeles. Quấy rối hoặc phân biệt đối xử dựa 

trên một danh mục được bảo vệ theo định nghĩa của Đạo luật Nhà ở và Việc 

làm Công bằng hoặc (FEHA) hoạt động cản trở các mục tiêu của Thành phố 

là duy trì một nơi làm việc đa dạng, công bằng, hòa nhập và hiệu quả là 

không được dung thứ. Văn phòng của Ban Quan hệ Lao động của Luật sư 

Thành phố có thể được yêu cầu điều tra các câu hỏi trong lĩnh vực này liên 

quan đến các hội đồng hoặc thành viên Hội đồng Khu phố. Khi điều này xảy 

ra, các thành viên hội đồng phải tuân thủ điều tra. Việc không làm như vậy 

có thể là lý do để Sở loại bỏ các thành viên hội đồng không tuân thủ. 

 
E. Quy tắc Gây quỹ. Các hạn chế trong sắc lệnh về tài chính vận động tranh 

cử của thành phố không áp dụng cho các cuộc bầu cử Hội đồng Khu phố. 

Tuy nhiên, bất kỳ khoản quyên góp nào mà ứng cử viên nhận được đều 

được coi là quà tặng có thể khiến họ phải tự rút khỏi nếu ứng cử viên đắc 

cử. Việc rút khỏi hội động sẽ được yêu cầu đối với bất kỳ vấn đề nào liên 

quan trực tiếp đến nhà tài trợ hoặc có tác động cần thiết đến nhà tài trợ nếu 

nhà tài trợ đã tặng quà với tổng số tiền từ $500 trở lên trong 12 tháng trước 

khi có quyết định.  Nếu ứng cử viên Hội đồng là 



một quan chức nhà nước có nghĩa vụ tiết lộ thông tin, chẳng hạn như nhân 

viên thành phố, giới hạn quà tặng hiện hành của luật Thành phố và tiểu bang 

sẽ áp dụng cho các khoản đóng góp mà ứng cử viên Hội đồng nhận được. 

 
Hội đồng Ủy viên Khu phố 

 

Hội đồng Ủy viên Khu phố thiết lập các chính sách và ban hành các quy tắc và quy định 

liên quan đến Hệ thống Hội đồng Khu phố. Theo mục 902 của Điều lệ Thành phố, Hội 

đồng chịu trách nhiệm thiết lập và giám sát chính sách, bao gồm phê duyệt các hợp 

đồng và hợp đồng cho thuê cũng như ban hành các quy tắc và quy định cho Hệ thống 

Hội đồng Khu phố. 

 Một số Pháp lệnh, Chính sách và Quy tắc Quan trọng của Hội đồng Khu phố. 

A.  Chương trình cho Hệ thống Hội đồng Khu phố Toàn Thành phố Kế 
hoạch bao gồm một tuyên bố về các chính sách và mục tiêu của Hệ thống Hội 
đồng Khu phố. 

B. Quy định của Hội đồng Khu phố: Các quy định của Hội đồng Khu phố 

được thiết lập để cung cấp khuôn khổ bằng văn bản và cơ cấu tổ chức cho 

Hội đồng Khu phố cụ thể đó. Quy định thiết lập cơ cấu quản lý, thủ tục và 

quy trình giải quyết tranh chấp của một tổ chức cùng những điều khác. 

C. Các Quy tắc Thường trực của Hội đồng Khu phố: Các Quy tắc Thường 

trực của Hội đồng Khu phố nêu chi tiết các quy tắc hành chính của hội đồng 

khu phố đó. Theo chính sách tốt nhất, một bản sao của Quy tắc Thường trực 

nên được thêm vào trang web của Hội đồng Khu phố để công chúng có thể 

truy cập được. 

D. Quy trình Nghị sự - Quy tắc Trật tự của Robert hoặc Quy tắc Trật tự của 

Rosenberg:  Quy trình nghị sự là một công cụ để giúp các hội đồng khu phố 

hoạt động hiệu quả và năng suất hơn trong các cuộc họp của họ. Nội quy 

của hội đồng khu phố nêu rõ quy tắc trật tự nào được áp dụng. 

Theo Chính sách Định hướng Lãnh đạo của Hội đồng Ủy viên Khu phố (2020-1), các 

Thành viên và ứng cử viên Hội đồng được bầu cũng như được chọn phải khẳng định 

rằng họ đã nhận được thông tin nói trên và khẳng định đồng ý tuân thủ các yêu cầu và 

trách nhiệm của thành viên Hội đồng Khu phố. Sở có thể duy trì một danh sách công 

khai gồm tất cả các thành viên hội đồng và các ứng cử viên đã khẳng định hoặc không 

khẳng định. 

● Sở có thể yêu cầu các thành viên hội đồng mới được bầu tham gia vào một 

buổi định hướng bắt buộc trước khi phục vụ hội đồng. Tất cả các khóa đào 

tạo bắt buộc phải được hoàn thành trước khi có thể bắt đầu phục vụ hội 

đồng. 

● Để tìm hiểu thêm về các ứng cử viên cho dịch vụ hội đồng Khu phố, chúng 

tôi có thể yêu cầu quý vị cung cấp thông tin nhân khẩu học. Thông tin được 

Sở 



sử dụng để cải thiện các dịch vụ hội đồng khu phố trực tiếp mà thông tin 

cung cấp cho Hội đồng Khu phố. 

 
 

Theo đây tôi khẳng định rằng tôi đã đọc, hiểu và đồng ý tuân theo các quy tắc, 
luật và thủ tục được nêu chi tiết ở trên trong “Tài liệu Khẳng định của Ứng 
viên Công nhận Dịch vụ Hội đồng”. 

 
 

 

Chữ ký Ngày 
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