NOTICE OF DEADLINE TO FILE APPLICATIONS FOR PLACE ON THE
MAY 2, 2020 BALLOT FOR CITY COUNCIL PLACES 1, 2, 6 AND 7
(Aviso del plazo para presentar solicitudes de un lugar en la boleta electoral del
2 de mayo de 2020, para los lugares en el consejo municipal 1, 2, 6 y 7)
(Thông báo thời hạn nộp đơn ghi tên tranh cử trên lá phiếu bầu cử ngày 2 tháng
Năm, 2020 cho các vị trí Hội Đồng Thành Phố Số 1, 2, 6 và 7)
Notice is hereby given that applications for a place on the City of Watauga Regular Election
ballot may be filed during the following time:
(Se notifica por la presente que las solicitudes para un lugar en la boleta electoral de la
Elección Regular de la Ciudad de Watauga se pueden entregar durante el siguiente horario):
(Theo đây xin thông báo thời gian có thể nộp đơn xin ghi tên trên lá phiếu của Cuộc Bầu Cử
Thường Lệ của Thành Phố Watauga như sau):
Filing Dates and Times:
(Fechas y Horarios para Entregar Solicitudes)
(Ngày Giờ Nộp Đơn)
Start Date: January 15, 2020
(Fecha Inicial: 15 de enero de 2020)
(Ngày Bắt Đầu: 15 tháng Một, 2020)

End Date: February 14, 2020
(Fecha de Cierre: 14 de febrero de 2020)
(Ngày Kết Thúc: 14 tháng Hai, 2020)

Office Hours: 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
(Horario de la Oficina: 8:00 a.m. – 5:00 p.m.)
(Giờ Làm Việc: 8 giờ sáng – 5 giờ chiều)
Physical address for filing applications in person for place on the ballot:
(Dirección física para presentar solicitudes en persona para un lugar en la boleta electoral):
(Địa chỉ nơi có thể đích thân tới nộp đơn xin ghi tên trên lá phiếu):
7105 Whitley Road
Watauga, TX 76148
Address to mail applications for place on the ballot (if filing by mail):
(Dirección a donde enviar las solicitudes para un lugar en la boleta (para aplicar por correo):
(Địa chỉ bưu chính nhận đơn xin ghi tên trên lá phiếu (nếu gửi qua đường bưu điện):
7105 Whitley Road
Watauga, TX 76148
Andrea Gardner
Name of Filing Officer
(Nombre de la funcionaria encargada)
(Tên Viên Chức phụ trách Nộp Đơn)

_____________________________________
Signature of Filing Officer
(Firma de la funcionaria encargada)
(Chữ Ký của Viên Chức phụ trách Nộp Đơn)
December 13, 2019 / 13 de diciembre de 2019 / 13 tháng 12 2019
Date Posted
(Fecha de publicación)
(Ngày Niêm Yết)

