
LỆNH và THÔNG BÁO BẦU CỬ 
 

 
Kính gửi Cử tri đã Đăng ký của Burleson, Texas: 

 

Thông qua văn bản này, một cuộc bầu cử được lệnh tổ chức vàoThứ Bảy, ngày 2 

tháng Năm, năm 2020 vì mục đích: 
 

Bầu các Ủy viên Quản trị cho Vị trí 3 và 4 để phục vụ 

trong Ban Ủy viên Quản trị Trường của Học Khu 

Độc lập Burleson cho một nhiệm kỳ được nêu dưới 

đây: 

  

  Vị trí 3 có nhiệm kỳ 3 năm. 

  Vị trí 4 có nhiệm kỳ 3 năm. 

 
 
Điểm bỏ phiếu sẽ được mở cửa từ 7:00 giờ sáng đến 7:00 giờ tối vào Thứ Bảy, 
ngày 2 tháng Năm, năm 2020.  Địa điểm của điểm bỏ phiếu là Tòa Thị chính Thành 
phố Burleson “Senior Activity Center”, Multipurpose Room A, 216 SW Johnson 
Avenue, Burleson, Texas 76028. 
 
Bỏ phiếu sớm bằng cách đến trực tiếp sẽ được tiến hành vào mỗi ngày trong tuần 
tại Tòa Thị chính Thành phố Burleson “Senior Activity Center”, Multipurpose Room 
A, 216 SW Johnson Avenue, Burleson, Texas 76028.  Thời gian này là từ ngày 20 
tháng Tư đến ngày 28 tháng 4 năm 2020 từ 8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều vào 
mỗi ngày trong tuần trừ Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ theo luật của tiểu bang; ngày 
27 tháng 4 và 28 tháng 4 năm 2020 từ 7:00 giờ sáng đến 7:00 giờ tối.  
 
Trong trường hợp có cuộc bầu cử bị hủy tại Thành phố Burleson vì các ứng viên 
không có đối thủ, việc bỏ phiếu sớm sẽ được tiến hành tại School Administration 
Building (Tòa nhà Quản lý của Trường), 1160 SW Wilshire Blvd., Burleson, Texas, 
từ 8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều từ ngày 20 tháng Tư đến ngày 28 tháng 4 năm 
2020 vào mỗi ngày trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ theo luật của tiểu 
bang. 
 
Đơn bỏ phiếu qua đường bưu điện cần được gửi tới: 

 

Amanda J. Campos 

City Secretary 

City of Burleson 

141 W. Renfro 

Burleson, Texas 76028 

 
Đơn bỏ phiếu qua đường bưu điện phải được nhận không muộn hơn lúc đóng cửa 
vào Thứ sáu ngày 17 tháng Tư, năm 2020 nếu đến gửi trực tiếp, hoặc Thứ hai, ngày 
20 tháng Tư, năm 2020 nếu gửi qua đường bưu điện. 
 

Ban hành ngày 10 tháng Hai năm 2020. 

 

 

____Mary Ellen Burch______ 
Chữ ký của Người quản lý Bầu cử 


