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MỘT GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT KHAI THÁC CÁC ĐẠI DIỆN NGÀY 1 THÁNG 5 NĂM 2021 HỦY BỎ 
BẦU CỬ; CUNG CẤP MỘT YÊU CẦU BẢO HÀNH; VÀ CUNG CẤP MỘT NGÀY CÓ HIỆU LỰC. 
 
 Ở ĐÂU, Cuộc bầu cử Tổng hội đồng quản trị của Học khu độc lập Burleson được triệu tập 
vào ngày 1 tháng 5 năm 2021, với mục đích bầu các thành viên vào Hội đồng quản trị của Học khu 
độc lập Burleson; và 
 
 XÉT RẰNG, các quản trị viên cuộc bầu cử địa bàn huyện đã có xác nhận bằng văn bản 
rằng không có đề xuất trên lá phiếu, rằng không có người đã đưa ra tuyên bố của ghi-in ứng cử, và 
rằng mỗi ứng cử viên trên lá phiếu là không mấy khó khăn cho cuộc bầu cử đến văn phòng; và 
 

              TRONG KHI, trong những trường hợp này, Chương C, Chương 2, Bộ luật bầu cử, ủy 
quyền cho Hội đồng quản trị của Học khu độc lập Burleson tuyên bố các ứng cử viên được bầu vào 
văn phòng và hủy bỏ cuộc bầu cử; NGAY BÂY GIỜ, SAU KHI ĐƯỢC ĐƯỢC GIẢI QUYẾT BỞI 
BAN TRƯỜNG ĐỘC LẬP BURLESON ĐỘC LẬP: 
 

Phần 1 
Các ứng cử viên sau đây, những người không được ủng hộ trong cuộc tổng tuyển cử của Hội đồng 
quản trị học khu Burleson ngày 1 tháng 5 năm 2021, được tuyên bố bầu vào chức vụ, và sẽ được 
cấp giấy chứng nhận bầu cử sau thời gian bầu cử sẽ được hủy bỏ; 
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Phần 2 
Cuộc bầu cử chung của Hội đồng quản trị học khu Burleson ngày 1 tháng 5 năm 2021 bị hủy bỏ, và 
thư ký thành phố được chỉ đạo làm cho một bản sao nghị quyết này được đăng vào Ngày bầu cử 
tại mỗi địa điểm bỏ phiếu sẽ được sử dụng trong cuộc bầu cử. 
 

Phần 3 
Nó được tuyên bố là mục đích của Hội đồng quản trị của Học khu độc lập Burleson rằng các cụm 
từ, mệnh đề, câu, đoạn và các phần của nghị quyết này có thể bị phá vỡ, và nếu bất kỳ cụm từ, 
mệnh đề, câu, đoạn hoặc phần nào của nghị quyết này được tuyên bố vô hiệu bởi phán quyết hoặc 
nghị định của tòa án có thẩm quyền tài phán, sự vô hiệu sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ cụm từ, 
mệnh đề, câu, đoạn hoặc đoạn nào còn lại của nghị quyết này vì Hội đồng quản trị của Học khu 
độc lập Burleson sẽ ban hành chúng không có phần không hợp lệ 

 
Phần 4 
Nghị quyết này sẽ có hiệu lực khi thông qua cuối cùng, và nó đã được phong chức. 

 
Đã thông qua và phê duyệt vào ngày 8 tháng 3 năm 2021 này. 
 
 
 

      ____________________________________  
                Pat Worrell, chủ tịch 

                Ban quản trị 
ATTEST:  
 
_______________________________     (Niêm phong) 

 Ryan Richardson, Thư ký 

 Ban quản trị 
 

 


