
 

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC 

HỌC KHU ĐỘC LẬP FORT WORTH 

NGHỊ QUYẾT VÀ LỆNH 

THÔNG QUA ĐỊA ĐIỂM BỎ PHIẾU VÀ LỆNH BẦU CỬ ĐÃ SỬA ĐỔI 
 

XÉT RẰNG, vào ngày 24 tháng 1 năm 2017, Hội đồng Giáo dục đã ban lệnh tổ chức một cuộc 

bầu cử vào ngày 6 tháng 5 năm 2017 với mục đích bầu ra một thành viên để đại diện cho các Đơn vị 

Bầu cử Một thành viên số Một, Bốn, Bảy, Tám và Chín, mỗi vị trí phục vụ với nhiệm kỳ 4 năm hoặc 

cho đến khi người kế nhiệm họ được bầu ra hợp lệ và đủ tiêu chuẩn; 

VÀ XÉT RẰNG, Lệnh Bầu cử ngày 24 tháng 1 năm 2017 đã nêu đã kêu gọi tổ chức cuộc bầu 

cử để bầu ra các thành viên hội đồng quản trị nhưng chưa chỉ định địa điểm bỏ phiếu cho Bỏ phiếu sớm 

và địa điểm bỏ phiếu vào Ngày Bầu cử, do các địa điểm đó không có sẵn tại thời điểm Lệnh Bầu cử 

được thông qua.  Các địa điểm này hiện nay đã được Quản trị viên Bầu cử Quận Tarrant cung cấp. 

VÌ VẬY, HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC CỦA HỌC KHU ĐỘC LẬP FORT WORTH QUYẾT 

ĐỊNH VÀ RA LỆNH NHƯ SAU: 

Chiểu theo các điều luật chung của Cơ quan Lập pháp Tiểu bang Texas có liên quan đến cuộc 

bầu cử của Thành viên Hội đồng, Hội đồng theo đây thông qua ngày giờ và địa điểm Bỏ phiếu sớm như 

được liệt kê tại Phụ lục đính kèm A của Lệnh Bầu cử đã sửa đổi, và thông qua địa điểm bỏ phiếu vào 

Ngày Bầu cử như được liệt kê tại Phụ lục đính kèm B của Lệnh Bầu cử đã sửa đổi, là các địa điểm bỏ 

phiếu cho Đơn vị Bầu cử Một thành viên số Một, Bốn, Bảy, Tám và Chín.  Các địa điểm đã nêu sẽ phục 

vụ như là khu vực và địa điểm bỏ phiếu cho các cử tri thuộc mỗi khu vực bầu cử trong Quận Tarrant đã 

được chỉ định sử dụng các địa điểm bỏ phiếu đó cho Cuộc bầu cử Thành viên Hội đồng Giáo dục Học 

khu Độc lập Fort Worth diễn ra vào ngày 6 tháng 5 năm 2017, và bất kỳ cuộc bầu cử quyết định chung 

cuộc nào, nếu cần thiết.  Nếu Quản trị viên Bầu cử Quận Tarrant sửa đổi bất kỳ địa điểm bỏ phiếu nào 

trong số các địa điểm đã được liệt kê trong Phụ lục đính kèm B của Lệnh này sau khi Hội đồng đã phê 

duyệt các địa điểm có trong Lệnh này, thì các địa điểm đã được sửa đổi và chốt lại cuối cùng sẽ được 

đưa vào Thông báo Bầu cử được yêu cầu đăng tải và công bố theo Mục 4.003, Bộ luật Bầu cử Texas. 



 

 

HỘI ĐỒNG CŨNG QUYẾT ĐỊNH VÀ RA LỆNH rằng LỆNH BẦU CỬ ĐÃ SỬA ĐỔI được 

đính kèm theo đây được Hội đồng thông qua. 

Lệnh Bầu cử nêu trên đã được đọc, ĐỀ NGHỊ được lập bởi  ______Christene Moss___    , 

tán thành bởi Norman Robbins______ rằng Nghị quyết và Lệnh Thông qua Địa điểm Bỏ phiếu nêu 

trên và các nội dung của nó, và Lệnh Bầu cử đã sửa đổi được đính kèm đã được phê duyệt và thông 

qua. 

 

TÁN THÀNH:      6            PHẢN ĐỐI:       0        

 

Lệnh và Nghị quyết Thông qua Địa điểm Bỏ phiếu nêu trên, và Lệnh Bầu cử đã sửa đổi được 

đính kèm đã được phê duyệt và thông qua tại cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Giáo dục được tổ chức 

vào ngày 28 tháng 2 năm 2017.  

 

                                /s/______________   

  Jacinto A. Ramos, Jr., Chủ tịch 

  Hội đồng Giáo dục 

  Học khu Độc lập Forth Worth  

 

CHỨNG THỰC: 

                                /s/______________  

Norman Robbins, Thư ký  

Hội đồng Giáo dục  

Học khu Độc lập Forth Worth  

 

 

 

  



 

LỆNH BẦU CỬ ĐÃ SỬA ĐỔI 

Hội đồng Giáo dục Học khu Độc lập Fort Worth RA LỆNH tổ chức một cuộc tổng tuyển cử 

vào ngày 6 tháng 5 năm 2017 với mục đích bầu ra năm (5) thành viên cho Hội đồng Giáo dục.  Một 

thành viên phải được bầu từ mỗi Đơn vị Bầu cử Một thành viên số Một, Bốn, Bảy, Tám và Chín; phục 

vụ với nhiệm kỳ bốn (4) năm, hoặc cho đến khi người kế nhiệm họ được bầu ra hợp lệ và đủ tiêu chuẩn;  

Hội đồng Giáo dục Học khu Độc lập Fort Worth CŨNG RA LỆNH rằng thành viên được bầu 

từ mỗi Đơn vị Bầu cử Một thành viên số Một, Bốn, Bảy, Tám và Chín phải được bầu bởi các cử tri đủ 

điều kiện thuộc Đơn vị Bầu cử Một thành viên tương ứng; 

Hội đồng Giáo dục Học khu Độc lập Fort Worth CŨNG RA LỆNH rằng tất cả các ứng cử viên 

tham gia tranh cử vào chức vụ thành viên hội đồng phải cư trú trong khu vực đơn vị bầu cử một thành 

viên tương ứng với chức vụ mà họ mong muốn tranh cử.  Căn cứ theo pháp luật tiểu bang, mỗi ứng cử 

viên phải cư trú tại đơn vị bầu cử một thành viên cụ thể trong vòng sáu (6) tháng trước ngày cuối cùng 

nhận đơn tham gia tranh cử cho chức vụ tương ứng.  Ngày cuối cùng để nộp đơn là 17 tháng 2 năm 

2017; và 

Hội đồng Giáo dục Học khu Độc lập Fort Worth CŨNG RA LỆNH rằng mỗi ứng cử viên phải 

chỉ rõ rằng mình là ứng cử viên cho đơn vị bầu cử một thành viên cụ thể trên đơn xin tham gia tranh cử 

của mình.  Đơn này sẽ được nộp cho Viên chức Bầu cử, hoặc người được Viên chức Bầu cử chỉ định, 

không muộn hơn 5 giờ chiều giờ ngày 17 tháng 2 năm 2017; và 

Hội đồng Giáo dục Học khu Độc lập Fort Worth CŨNG RA LỆNH rằng vào ngày Thứ Bảy đầu 

tiên của tháng 5 năm 2017, tức ngày 6 tháng 5 năm 2017, cuộc bầu cử sẽ được tổ chức từ 7 giờ sáng đến 

7 giờ tối giờ cùng ngày. Nếu không có ứng cử viên nào nhận được đa số phiếu bầu cho chức vụ mà mình 

là ứng cử viên thì một cuộc bầu cử quyết định chung cuộc sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 6 năm 2017. 

Chỉ có tên của hai ứng cử viên nhận được số phiếu bầu cao nhất cho chức vụ yêu cầu thực hiện cuộc bầu 

cử quyết định chung cuộc sẽ được ghi vào lá phiếu chính thức của cuộc bầu cử quyết định chung cuộc đó; 

và  



 

Hội đồng Giáo dục Học khu Độc lập Fort Worth CŨNG RA LỆNH rằng thông báo về cuộc bầu 

cử nói trên phải được đưa ra bằng cách công bố và đăng tải Lệnh Bầu cử đã sửa đổi theo quy định tại Mục 

4.003, Bộ luật Bầu cử Texas; và 

Hội đồng Giáo dục Học khu Độc lập Fort Worth CŨNG RA LỆNH rằng Stephen Vickers theo 

đây được bổ nhiệm làm Thư ký phụ trách Bỏ phiếu sớm. Địa chỉ bưu điện của Stephen Vickers là P.O. 

Box 961011, Fort Worth, Texas, 76161-0011 và địa chỉ thực của Stephen Vickers là 2700 Premier 

Street, Fort Worth, Texas, 76111-0011.  

Hội đồng Giáo dục Học khu Độc lập Fort Worth CŨNG QUYẾT ĐỊNH VÀ RA LỆNH rằng 

Hội đồng Giáo dục Học khu Độc lập Fort Worth thông qua những địa điểm đã được xác định và liệt kê 

tại Phụ lục đính kèm A và Phụ lục đính kèm B, là một phần của Lệnh Bầu cử đã sửa đổi này, làm Địa 

điểm Bỏ phiếu sớm và Địa điểm Bỏ phiếu vào Ngày Bầu cử cho cuộc bầu cử này.  Mỗi địa điểm bỏ 

phiếu sẽ được đặt tại học khu và sẽ phục vụ như là khu vực và địa điểm bỏ phiếu cho cử tri thuộc mỗi 

khu vực bầu cử trong Quận Tarrant đã được chỉ định sử dụng địa điểm bỏ phiếu được liệt kê đó cho 

Cuộc bầu cử Thành viên Hội đồng Giáo dục Học khu Độc lập Fort Worth diễn ra vào ngày 6 tháng 5 

năm 2017, và bất kỳ cuộc bầu cử quyết định chung cuộc nào, nếu cần thiết. 

Nếu Quản trị viên Bầu cử Quận Tarrant sửa đổi bất kỳ địa điểm bỏ phiếu nào được liệt kê trong 

Phụ lục đính kèm B của Lệnh này sau khi Hội đồng đã phê duyệt các địa điểm có trong Lệnh Thông 

qua Địa điểm Bỏ phiếu, thì các địa điểm đã được sửa đổi và chốt lại cuối cùng sẽ được đưa vào Thông 

báo Bầu cử được yêu cầu đăng tải và công bố theo Mục 4.003, Bộ luật Bầu cử Texas. 

 

 

 


