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THÔNG CÁO BÁO CHÍ
HỌC KHU COAST CHẤP THUẬN NGHỊ QUYẾT CHUYỂN ĐỔI BẦU CỬ
THEO CÁC KHU VỰC CỦA THÀNH VIÊN TRONG HỌC KHU
COSTA MESA, CA – Trong buổi họp hội đồng quản trị theo thường lệ vào ngày 19 tháng 7
năm 2017, Hội Đồng Quản Trị Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Coast đã chấp thuận Nghị quyết
1721, tuyên bố dự định chuyển đổi bầu cử phổ thông từ toàn quận sang bỏ phiếu theo đơn vị
bầu cử từng khu vực của thành viên trong học khu.
Học khu có tiền lệ lâu dài trong việc lựa chọn thành viên là những người thuộc một nhóm dân
thiểu số. Trong các cuộc bầu cử trước, cử tri ở tất cả các khu vực của học khu sẽ bỏ phiếu bầu
phổ thông, bầu ra thành viên hội đồng quản trị, cho dù các thành viên cư ngụ ở một nơi riêng
rẽ với năm khu vực được chỉ định trong Học Khu. Theo quy trình mới, các Thành Viên Học
Khu của Cao Đẳng Cộng Đồng Coast phải cư ngụ trong khu vực cụ thể đó, và sẽ được bầu cử
bởi các cử tri trong mỗi khu vực nhất định mỗi thành viên hội đồng.
Dự định của quy trình được đề xuất là để cung cấp cơ hội tốt hơn cho sự hiện diện của cộng
đồng trong Hội Đồng Quản Trị. Việc chuyển giao qua hệ thống mới yêu cầu Hội Đồng Quản
Trị tổ chức 5 buổi điều trần công khai. Hai buổi đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày 2 tháng 8
năm 2017 và 16 tháng 8 năm 2017 lúc 5 giờ chiều tại phòng họp của Ban Quản Trị ở số 1370
Adams Avenue, Costa Mesa, CA. Một hoặc nhiều bản đồ về quy định ranh giới các khu vực
của thành viên được đề xuất sẽ được chuẩn bị vào thời điểm đó và việc điều trần về các bản
đồ này sẽ được Bản Quản Trị lên kế hoạch. Sau khi có được sự chấp thuận của Ban Quản Trị
về bản đồ quy định ranh giới các Khu Vực của Thành Viên, sẽ có một hồ sơ được đệ trình lên
Hội Đồng của Thống Đốc Quản Lý Các Trường Cao Đẳng Cộng Đồng tại California. Nếu Hội
Đồng của Thống Đốc chấp thuận hồ sơ này, bầu cử theo “khu vực của thành viên” sẽ có hiệu
lực bắt đầu từ cuộc bỏ phiếu bầu cử phổ thông trong năm 2018 diễn ra vào Thứ Ba, ngày 6
tháng 11 năm 2018.
Học Khu Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Coast sẽ tổ chức các buổi điều trần công khai để thu
hút các nhận xét và thông tin phản hồi về các khu vực tiềm năng cho thành viên.
Thông tin về các buổi điều trần, bản đồ được phác thảo, và truyền thông có thể được truy cập
tại trang web do Học Khu chỉ định
https://www.cccd.edu/boardoftrustees/transitiontobytrusteeareas/Pages/home.aspx.
###

TỔNG QUÁT VỀ HỌC KHU CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG COAST
Học Khu Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Coast có trụ sở chính tại Costa Mesa và là học khu
lớn thứ chin trong quận. Ba trường cao đẳng của quận – Cao Đẳng Cộng Đồng Coastline tại
Fountain Valley, Cao Đẳng Golden West tại Huntington Beach và Cao Đẳng Orange Coast tại
Costa Mesa – hàng năm phục vụ hơn 50,000 sinh viên, đào tạo bằng cấp theo truyền thống và
các cơ hội chuyển tiếp lên đại học, nghề nghiệp và đào tạo kỹ thuật, các kỹ năng cơ bản, dạy
tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai và các chương trình cộng đồng khác.

