Official Ballot

Boleta Oficial

Special Election

Elección Especial

Town of Trophy Club

Pueblo de Trophy Club

September 07, 2019 - 07 de septiembre de 2019

Precinct Precinto 06-TRC

Instruction Note:

Please use a black or blue ink pen to mark your choices on the ballot.
To vote for your choice in each contest, fill in the box provided to the
left of your choice.

Favor de usar una pluma de tinta negra o azul para marcar su boleta.
Para votar por su selección en cada carrera, llene el espacio cuadrado
a la izquierda de su selección.

Town of Trophy Club Special Election

Pueblo de Trophy Club Elección Especial
Vote for None or One:

Vote por uno o por ninguno:

Councilmember Place 4 (Unexpired Term)

Tiffany Nimphius
Karl Monger

Sample Ballot

Miembro del Concilio Puesto 4 (Periodo no expirado)

6203031176

200000036172

Sample Ballot12000030110044
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Nota de Instrucción:

Sample Ballot

Esta página fuè dejada en blanco intencionadamente

6203031176
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Sample Ballot12000030210051
200000036366
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Official Ballot

Lá Phiếu Chính Thức

Special Election

Bầu cử đặc biệt

Town of Trophy Club

Thị Trấn Trophy Club

September 07, 2019 - Ngày 7 tháng 9 năm 2019

Precinct Phân khu

06-TRC

Instruction Note:

Please use a black or blue ink pen to mark your choices on the ballot.
To vote for your choice in each contest, fill in the box provided to the
left of your choice.

Lá Phiếu Giấy: Vui lòng sử dụng viết mực màu xanh hoặc đen để đánh
dấu các lựa chọn của quý vị trên lá phiếu. Để bỏ phiếu cho lựa chọn
của quý vị trong mỗi vòng tranh cử, tô kín ô cho sẵn ở bên phải lựa
chọn của quý vị.

Town of Trophy Club Special Election

Thị trấn Trophy Club Bầu cử đặc biệt
Vote for None or One:

Bỏ phiếu chọn một người hoặc không chọn người nào:
Ủy viên hội đồng Vị trí 4 (Nhiệm kỳ hiện tại)

Tiffany Nimphius
Karl Monger

Sample Ballot

Councilmember Place 4 (Unexpired Term)

6203031176

200000026181

Sample Ballot12000030120035
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Ghi Chú Hướng Dẫn:

Sample Ballot

Trang này ban chấp hành cố ý bỏ trống

6203031176

Sample Ballot12000030220042
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