Thông báo đề cử cho các đại biểu tham
dự Hội nghị AFSCME lần thứ 43
Tháng bảy ngày 16 đến ngày 20 năm 2018
Boston, MA
THÔNG BÁO VỀ ĐỀ CỬ:
Thông báo này là để cho quý vị biết rằng các đề cử cho Các đại biểu của Hội nghị AFSCME hiện đang bắt đầu. Các đại
biểu UDW sẽ được bầu để đại diện cho UDW, Địa phương 3930 tại Hội nghị Quốc tế AFSCME. 36 thành viên hàng đầu
nhận được nhiều phiếu bầu nhất sẽ được tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử và được tham dự hội nghị,
bắt đầu vào ngày 16 tháng 7 và kết thúc vào ngày 20 tháng 7. Những người được đề cử trong cuộc bỏ phiếu nhưng
không được bầu làm đại biểu sẽ được bầu làm người thay thế theo thứ tự tổng số phiếu họ nhận được.
* Quý vị không được bỏ phiếu vào thời điểm này vì quý vị đang đề cử các hội viên chăm sóc tại gia để được liệt kê trên
Phiếu bầu chính thức sẽ được gửi ra trong tuần lễ vào ngày 12 tháng 2 năm 2018. Các cuộc bỏ phiếu sẽ được tính vào
thứ ba, ngày 20 tháng 3 năm 2018.
ĐỦ ĐIỀU KIỆN:
Bất kỳ hội viên nào có uy tín vào tháng 11 năm 2017 đều đủ điều kiện ứng cử cho đại biểu. Các Hội viên phải duy trì
được vị trí tốt trong những tháng trước hội nghị để giữ vị trí được bầu.
ĐỀ CỬ TRÌNH:
• Để có đủ điều kiện ứng cử uỷ nhiệm hoặc chỉ định, quý vị phải là hội viên của nghiệp đoàn đã ký vào thẻ uỷ
quyền hội viên trước ngày 31 tháng 11 năm 2017 và phải trả lệ phí vào tháng 11 năm 2017.
• Tất cả các đề cử phải được lập thành văn bản bằng mẫu kèm theo thông báo này.
• Các đề cử phải được gửi qua đường bưu điện, fax hoặc gửi qua điện thư:
United Domestic Workers of America
4855 Seminole Drive, San Diego, CA 92115-9800
Hoặc fax: 1-916-244-2688
Hoặc điện thư: ElectionCommittee2018@udwa.org
Không chấp nhận đề cử bằng cách đến văn phòng.
• Các mẫu đề cử phải được gửi qua bưu điện, fax hoặc điện thư trễ nhất là thứ Năm, ngày 4 tháng 1, lúc 9 giờ
sáng. Tất cả các ứng cử viên sẽ được thông báo bằng văn bản về tính hợp lệ của họ. Tất cả các ứng cử viên đủ
điều kiện sẽ được đăng trên trang mạng của nghiệp đoàn (www.udwa.org) vào Thứ ba, ngày 16 tháng 1 năm
2018.
Sau đây sẽ là thông tin bắt buộc về mẫu đơn đề cử:
•
•
•
•
•
•

Tên của Người được đề cử và Người chỉ định như trong phiếu lương của Tiểu bang California
Quận của Người được đề cử và Người đề cử
Tên của nhóm được đề cử (nếu có)
Nhân viên chăm sóc ID #
Cho phép tự đề cử.
Bất cứ thành viên nào cũng có thể kiểm tra hồ sơ thanh toán lệ phí của mình. Các yêu cầu về lệ phí phải bằng
văn bản và gửi cho Ủy ban Bầu cử, Clarissa Gonzalez, 4855 Seminole Ave, San Diego, CA 92115 hoặc fax đến
916-244-2688
• Quý vị có thể đề cử bao nhiêu thành viên theo ý muốn, tối đa là 36, số chỗ ngồi UDW có tại hội nghị. Tuy nhiên,
một mẫu đề cử riêng phải được gửi cho mỗi thành viên quý vị đề cử. * Chấp thuận để sao chép các hình thức đề
cử.

• Quý vị có thể đề cử các thành viên từ bất kỳ quận nào.
• KHÔNG CHẤP NHẬN đề cử bằng cách đến văn phòng.
• Các thành viên đã được chỉ định sẽ được thông báo bằng văn bản về tính hợp lệ của họ để có được chức vụ. Đối
với những người được đề cử, các hướng dẫn thêm về cuộc bầu cử sẽ được bao gồm trong một thư riêng.
THÁCH THỨC VỀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐỀ CỬ
Danh sách các ứng viên được đề cử sẽ được đăng trên trang mạng của nghiệp đoàn (www.udwa.org) vào Thứ ba, ngày
16 tháng 1 năm 2018. Bất kỳ thành viên hoặc người được đề cử nào cũng có thể thách thức tính đủ điều kiện của ứng
cử viên. Bất kỳ thách thức nào đối với người được đề cử phải được gửi bằng văn bản cho Ủy ban Bầu cử,
Clarissa Gonzalez, 4855 Seminole Drive, San Diego, CA 92115 hoặc fax: 916-244-2688 hoặc gửi bằng điện thư: ElectionCommittee2018@udwa.org. Các thách thức hội đủ điều kiện phải được nhận không trễ hơn 4 giờ 30 chiều ngày 26
tháng 1 năm 2018. Ủy ban Bầu cử sẽ quyết định tất cả các thách thức về hội đủ điều kiện.
Những người được đề cử sẽ được thông báo về bất kỳ thách thức nào khi Ủy ban bầu cử tiếp nhận. Người được đề cử
có thể trả lời bất kỳ cuộc phản đối vào Thứ Tư, ngày 31 tháng Một, năm 2018 bằng văn bản cho Ủy ban Bầu cử, Clarissa Gonzalez, 4855 Seminole Drive, San Diego, CA 92115 hoặc fax đến 916-244-2688 hoặc gửi điện thư: ElectionCommittee2018@udwa.org.
CUỘC BẦU CỬ
Các lá phiếu sẽ được gửi sớm nhất vào ngày 12 tháng 2 năm 2018 nhưng không muộn hơn ngày 16 tháng 2 năm 2018
cho tất cả các thành viên đủ tiêu chuẩn và uy tín. Tất cả các hội viên đã ký vào thẻ ủy quyền cho hội viên trước ngày 31
tháng 1 năm 2018 và phải trả lệ phí trong tháng một năm 2018 sẽ đủ điều kiện bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này.
Các lá phiếu sẽ được nhận từ Bưu điện Hoa Kỳ tại 6401 El Cajon Blvd, San Diego, CA 92115 khoảng 11 giờ vào ngày 20
tháng 3 năm 2018 và sẽ được chuyển đến 4855 Seminole Drive., San Diego, CA 92115 để kiểm phiếu.
Mỗi ứng cử viên có quyền đề cử Người quan sát chính thức để có mặt tại địa điểm Bưu điện Hoa Kỳ và cũng là người
quan sát trong cuộc kiểm phiếu tại 4855 Seminole Drive., San Diego, CA 92115. Ứng cử viên không được phép vào cuộc
kiểm phiếu và không phục vụ như một người quan sát.
Kết quả bầu cử sẽ được đăng trên trang mạng của nghiệp đoàn (www.udwa.org) sau khi hoàn thành cuộc kiểm phiếu.
Nếu quý vị không nhận được hoặc cần lá phiếu thay thế, hãy liên hệ với Ủy ban Bầu cử theo số 916-554-0931. Ngày
cuối cùng để nhận được yêu cầu là 6 giờ chiều Thứ Hai, Ngày 12 tháng 3 năm 2018.
Các ứng cử viên được bầu làm đại biểu sẽ được nhân viên UDW liên lạc ngay sau khi cuộc bầu cử để sắp xếp việc tham
dự.
CHI PHÍ
Tất cả các chi phí để gửi các đại biểu đến dự tại Boston, MA sẽ được UDW thanh toán bao gồm tất cả các chuyến bay,
chỗ ở khách sạn và hàng ngày trả tiền cho bữa ăn. Các chi phí của khách không phải là đại biểu sẽ không được trả bởi
UDW, Địa phương 3930.
BIỆN PHÁP KIỂM TRA
Bất kỳ thành viên nào có uy tín có thể phản đối việc tiến hành cuộc bầu cử vì lý do chính đáng. Tất cả các cuộc biểu tình
bầu cử phải được đệ trình lên Uỷ ban Bầu cử không trễ hơn 4 giờ 30 chiều vào ngày 31 tháng 3 năm 2018 bằng văn
bản cho Ủy ban bầu cử, Clarissa Gonzalez, 4855 Seminole Drive, San Diego, CA 92115 hoặc fax: 916-244- 2688 hoặc
gửi bằng điện thư: ElectionCommittee2018@udwa.org.
Ủy ban Bầu cử sẽ quyết định đến tất cả các thách thức về tính đủ điều kiện cho cuộc bầu cử.

