
NOTICE OF SPECIAL ELECTION 
(AVISO DE ELECCIÓN ESPECIAL) 
(THÔNG BÁO BẦU CỬ ĐẶC BIỆT) 

 
To the registered voters of the City of Everman, Texas: 
(A los votantes registrados de la ciudad de Everman, Texas): 
(Các cử tri đăng ký của Thành Phố Everman, Texas thân mến:) 
 
Notice is hereby given that the polling places listed below will be open from 7:00 a.m. to 7:00 p.m., on 
November 5, 2019, for voting in a special election to vote on the proposed Charter Amendments for the 
City of Everman. 
 
(Por medio del presente, se notifica que los sitios de votación que se indican a continuación estarán 
abiertos de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., el 5 de noviembre de 2019 para votar en una elección especial por la 
propuesta de enmiendas a la Carta Constitutiva de la ciudad de Everman.  
 
(Thông báo này nhằm cho biết các địa điểm bỏ phiếu liệt kê bên dưới sẽ mở cửa từ 7:00 SA đến 7:00 
CH ngày 05 tháng Năm năm 2019, để quý vị bỏ phiếu trong cuộc bầu cử đặc biệt nhằm bỏ phiếu về Bản 
Tu Chính Hiến Chương đề xuất cho Thành Phố Everman.) 

 
LOCATION(S) OF POLLING PLACES 
(UBICACIÓN (ES) DE LOS SITIOS DE VOTACIÓN) 
(CÁC) VỊ TRÍ CỦA ĐỊA ĐIỂM BỎ PHIẾU) 
213 N. Race St. Everman TX 76140 
 
Early voting by personal appearance will be conducted each weekday at 
(La votación anticipada presencial se llevará a cabo de lunes a viernes a las) 
(Thủ tục đích thân tới bỏ phiếu sớm sẽ được tiến hành vào các ngày trong tuần tại) 
2700 Premier St. Fort Worth TX 76111 and other locations designated by Tarrant County. 
(location)  
(2700 Premier St. Fort Worth TX 76111 y otros sitios designados por el condado de Tarrant). 
(ubicación) 
(2700 Premier St. Fort Worth TX 76111 và các địa điểm khác do Quận Tarrant chỉ định.) 
(địa điểm) 
 
 
 

EARLY VOTING BY PERSONAL APPEARANCE DAYS AND HOURS 
 
    
October 21-25, Monday-Friday, 8am-5pm. 
(21-25 de octubre, lunes - viernes de 8 am a 5 pm) 
(Từ 8:00SA đến 5:00CH, từ thứ Hai đến thứ Sáu, ngày 21 đến 25 tháng 10.)  



October 26, Saturday, 7am-7pm. 
(Sábado 26 de octubre de 7 am a 7 pm) 
(Từ 7:00SA đến 7:00CH, thứ Bảy, ngày 26 tháng 10.) 
 
 
October 27, Sunday 11am-4pm 
(Domingo 27 de octubre de 11 am a 4 pm) 
(Từ 11:00SA đến 4:00CH, Chủ Nhật, ngày 27 tháng 10) 
 
 
October 28-31, Monday-Thursday, 7am-7pm 
(28-31 de octubre, lunes- jueves, 7 am a 7 pm) 
(Từ 7:00SA đến 7:00CH, từ thứ Hai đến thứ Năm, ngày 28 đến 31 tháng 10) 
 
 
November 1, Friday, 7am-7pm 
(Viernes 1 de noviembre de 7 am a 7 pm) 
(Từ 7:00SA đến 7:00CH, thứ Sáu, ngày 01 tháng 11) 
 
 
Early voting for Everman residents is located at Forest Hill Civic and Convention Center 
(La votación anticipada de los residentes de Everman está ubicada en el Centro Cívico y de 
Convención Forest Hill) 
(Nơi bỏ phiếu sớm cho cư dân Everman đặt tại Forest Hill Civic and Convention Center) 
 
 
Applications for ballot by mail shall be mailed to:  
(Las solicitudes de votación por correo deberán enviarse por correo a:) 
(Đơn xin lá phiếu bầu qua thư phải được gửi đến) 
P.O. Box 961011 Fort Worth TX 76161-0011 
 
Heider Garcia 
(Name of Early Voting Clerk) 
(Nombre del(a) Secretario(a) de Votación Anticipada) 
(Tên Thư Ký Phụ Trách Bỏ Phiếu Sớm) 
 
2700 Premier St. 
(Address)  
(Dirección)  
(Địa Chỉ) 
 
Fort Worth TX 76111 
(City) (Ciudad) (Thành Phố) (Zip Code) (Código Postal) (Mã Zip) 
 
Applications for ballots by mail must be received no later than the close of business on  
(Las solicitudes de votación por correo deberán recibirse a más tardar al cierre de las operaciones 
comerciales, el) 



(Đơn xin lá phiếu bầu qua thư phải được nhận không muộn hơn giờ đóng cửa vào) 
October 25, 2019  
(25 de octubre de 2019) 
(Ngày 25 tháng 10 năm 2019 ) 
(date) (fecha) (ngày) 
 
Issued this the 15th  day of October, 2019. 
(Emitido el día 15 de octubre de 2019). 
(Thông báo phát hành hôm nay ngày 15 tháng 10 năm 2019) 
 

______________________________________________________ 
Signature of Mayor (Firma del alcalde) (Chữ Ký của Thị Trưởng) 


