Sample Ballot

City of Everman Proposition B
Ciudad de Everman Propuesta B
Shall Section 4.01, Subsection B of
Article IV of the Everman City Charter
be amended to provide for staggered
terms for the council members?
(Effective May 2020; Even numbered
Council seats will be elected on every
other even year beginning 2024; odd
numbered seats will be elected on
every other odd numbered year
beginning 2023)?

City of Everman Proposition C
Ciudad de Everman Propuesta C
Shall Section 3.02 of Article III of the
Everman City Charter be amended to
increase the compensation of council
members from the sum of Six Hundred
dollars ($600) per year to Twelve
Hundred dollars ($1200) per year and
the compensation of the mayor from
One Thousand Two Hundred ($1,200)
per year to Six Thousand dollars
($6000) per year effective October 1,
2020?

Sa
M m
ue pl
M st e
ẫu ra

Ballot Instructions:
Please use a black or blue ink pen
to mark your ballot. To vote for
your choice in each contest,
completely fill in the box next to
your choice.
Instrucciones de la Boleta:
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.
City of Everman Special Election
Elección Especial de la Ciudad de
Everman

Constitución Elecciónes Conjuntas
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Precinct EVR-06 Precinto EVR-06

City of Everman Proposition A
Ciudad de Everman Propuesta A
Shall Section 4.01, Subsection B of
Article IV of the Everman City Charter
be amended to increase the current
two-year term for the Mayor and City
Council Members to a four-year term
(effective May 2020)?

¿Se debe enmendar la Sección 4.01,
Sub-sección B del Artículo IV del
Estatuto de la ciudad de Everman para
incrementar el período actual de dos
años para el Alcalde y los Miembros del
Consejo Municipal a un período de
cuatro años (en vigencia a partir de
mayo de 2020)?

¿Se debe enmendar la Sección 4.01,
Sub-sección B del Artículo IV del
Estatuto de la ciudad de Everman para
estipular períodos escalonados a los
miembros del consejo? (en vigencia a
partir de mayo de 2020; los números
de escaños pares se elegirán cada dos
años a partir de 2024 y los impares
cada dos años a partir de 2023)?

For A Favor

Against En Contra

¿Se debe enmendar la Sección 3.02 del
Artículo III del Estatuto de la ciudad de
Everman para incrementar la
remuneración de los miembros del
consejo por la suma de seiscientos
dólares ($600) por año a mil doscientos
dólares ($1200) por año; y la
remuneración del alcalde de mil
doscientos dólares ($1200) por año a
seis mil dólares ($6000) por año, con
vigencia a partir del 1 de octubre de
2020)?

For A Favor

Against En Contra

For A Favor

Against En Contra

Read Both Sides of the Ballot / Leer ambos lados de la boleta
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City of Everman Proposition E
Ciudad de Everman Propuesta E
Shall Sections 3.06 of Article III and
4.05 of Article IV of the Everman City
Charter be amended to add financial
responsibility to the City and not be
financially delinquent to City Council
election qualifications and for sitting
City Council members? City Code
violations will be discussed/debated by
the City Council and time for full
compliance (no more than 90 days) to
be determined for sitting Council
Members; those seeking election or reelection must be in full compliance.
¿Se deben enmendar las Secciones 3.06
del Artículo III y la 4.05 del Artículo IV
del Estatuto de la ciudad de Everman
para dar responsabilidad financiera y
que la Ciudad no esté morosa
financieramente con los requisitos
electorales del Consejo Municipal y con
los miembros del Consejo Municipal?
Las violaciones al Código Municipal las
discutirá o debatirá el Consejo
Municipal y el tiempo para el pleno
cumplimiento (no más de 90 días) que
se determinará en la sesión de los
Miembros del Consejo; aquellos que
quieran ser elegidos o estén buscando
la reelección deben estar en plena
conformidad?

City of Everman Proposition F
Ciudad de Everman Propuesta F
Shall Sections 3.06 of Article III and
4.05 of Article IV of the Everman
City Charter be amended to add
City Code compliance to City
Council election qualifications and
for sitting City Council members?
City Code violations will be
discussed/debated by the City
Council and time for full
compliance (no more than 90 days,
unless the Council Member elects
to take his/her case to court
proceedings, in which case, the
court(s) would determine
compliance and/or non-compliance
issues and judge accordingly) to be
determined for sitting Council
Members; those seeking election or
re-election must be in full
compliance.
¿Se debe enmendar la Sección 3.06 del
Artículo III y el 4.05 del Artículo IV del
Estatuto de la ciudad de Everman para
añadir el cumplimiento del Código de
la Ciudad a los requisitos de la elección
del Consejo Municipal y para la sesión
de los miembros del Consejo
Municipal? Las violaciones del Código
de la Ciudad se discutirán o debatirán
por el Consejo Municipal y el tiempo
para el pleno cumplimiento (no más de
90 días, a menos que los miembros
electos del Consejo lleven su caso a
procesos judiciales; en ese caso, el
Tribunal determinará el cumplimiento o
no cumplimiento y juzgará en
consecuencia) y se determinará en la
sesión de los miembros del Consejo;
aquellos que quieran ser elegidos o
están buscando la reelección deben
estar en plena conformidad?

Sa
M m
ue pl
M st e
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City of Everman Proposition D
Ciudad de Everman Propuesta D
Shall Section 5.06 and 5.07 of Article V
of the Everman City Charter be
amended to allow the City Manager to
hire and/or terminate the City Secretary
and supervise the daily activities of the
City Secretary, like all other City
Directors, for efficiency and
effectiveness and to provide accurate
and fair Performance and Pay Raise
evaluations that would benefit the City
and the City Secretary?

Constitución Elecciónes Conjuntas
Page 2 of 3 Página 2 de 3
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¿Se debe enmendar la Sección 5.06 y la
5.07 del Artículo V del Estatuto de la
ciudad de Everman para permitir al
Gestor Municipal contratar o rescindir
del Secretario Municipal y supervisar
sus actividades diarias, así como a
todos los Dirigentes Municipales para
lograr la eficiencia y eficacia, y tener
precisión y un desempeño justo, así
como evaluaciones para aumentos
salariales que puedan beneficiar a la
Ciudad y al Secretario Municipal?

For A Favor

Against En Contra

For A Favor

Against En Contra

For A Favor

Against En Contra

Read Both Sides of the Ballot / Leer ambos lados de la boleta
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City of Everman Proposition H
Ciudad de Everman Propuesta H
Shall Section 4.06 of Article IV
of the Everman City Charter be
amended to change City
Election results from majority to
plurality thereby eliminating the
potential for costly run-off
elections?

Sa
M m
ue pl
M st e
ẫu ra

City of Everman Proposition G
Ciudad de Everman Propuesta G
Shall Section 8.01 of Article VIII of the
Everman City Charter be amended to
add City Code compliance and not be
financially delinquent to the City of
qualifications for persons being
considered for City Boards and/or
Commissions and, if appointed, the
term will last no more than two (2)
years from the date of appointment?
(Qualified persons can still be removed
or re-appointed at the City Council's
discretion at any time).Code violations
to be debated by the City Council and
time for full compliance, if any, would
be detemined for sitting Board/
Commission Members; those seeking
appointment or re-appointment must
be in full compliance.
¿Se debe enmendar la Sección 8.01 del
Artículo VIII del Estatuto de la ciudad
de
Everman
para
añadir
el
cumplimiento al Código de la Ciudad y
que la misma no esté morosa
financieramente en los requisitos de las
personas que se considerarán para la
Junta o Comisiones, y, sin son
designados, el período no será más de
dos (2) años desde la fecha del
nombramiento?
(Las
personas
calificadas pueden ser removidas o
reasignadas a discreción del Consejo
Municipal en cualquier momento). El
Consejo
Municipal
debatirá
las
violaciones y el tiempo para su pleno
cumplimiento, si lo hubiera, lo
determinarán los Miembros de la Junta
o Comisión; aquellos que buscan ser
designados o reasignados deben estar
en total conformidad?

Constitución Elecciónes Conjuntas
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For A Favor

Against En Contra

¿Se debe enmendar la Sección 4.06 del
Artículo IV del Estatuto de la ciudad de
Everman para cambiar los resultados
de las elecciones de la Ciudad de la
mayoría a pluralidad; de esa manera, se
elimina la posibilidad de tener unas
elecciones costosas en la segunda
vuelta electoral?

For A Favor

Against En Contra
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Sample Ballot

City of Everman Proposition B
Thành Phố Everman Dự Luật Số B
Shall Section 4.01, Subsection B of
Article IV of the Everman City Charter
be amended to provide for staggered
terms for the council members?
(Effective May 2020; Even numbered
Council seats will be elected on every
other even year beginning 2024; odd
numbered seats will be elected on
every other odd numbered year
beginning 2023)?

City of Everman Proposition C
Thành Phố Everman Dự Luật Số C
Shall Section 3.02 of Article III of the
Everman City Charter be amended to
increase the compensation of council
members from the sum of Six Hundred
dollars ($600) per year to Twelve
Hundred dollars ($1200) per year and
the compensation of the mayor from
One Thousand Two Hundred ($1,200)
per year to Six Thousand dollars
($6000) per year effective October 1,
2020?

Sa
M m
ue pl
M st e
ẫu ra

Ballot Instructions:
Please use a black or blue ink pen
to mark your ballot. To vote for
your choice in each contest,
completely fill in the box next to
your choice.
Ghi Chú Hướng Dẫn:
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.
City of Everman Special Election
Cuộc Bầu cử Đặc biệt Thành phố
Everman

Các cuộc bầu cử chung hiến pháp
Page 1 of 3 Trang 1 của 3
Precinct EVR-06 Phân khu bầu cử EVR-06

City of Everman Proposition A
Thành Phố Everman Dự Luật Số A
Shall Section 4.01, Subsection B of
Article IV of the Everman City Charter
be amended to increase the current
two-year term for the Mayor and City
Council Members to a four-year term
(effective May 2020)?

Đoạn 4.01, Tiểu Phần B của Điều IV,
Hiến Chương Thành Phố Everman có
nên được tu chính để phát triển nhiệm
kỳ xen kẽ cho các ủy viên hội đồng
không? (Có hiệu lực từ tháng Năm,
2020; Các ghế Hội đồng được đánh số
chẵn sẽ được bầu vào mỗi năm chẵn kể
từ năm 2024; các ghế được đánh số lẻ
sẽ được bầu vào mỗi năm lẻ kể từ năm
2023)?

For Cho

Against Chống

Đoạn 3.02 của Điều III, Hiến Chương
Thành Phố Everman có nên được tu
chính để tăng khoản tiền công của ủy
viên hội đồng từ tổng cộng Sáu Trăm
đô-la ($600) mỗi năm lên Một Nghìn
Hai Trăm đô-la ($1200) mỗi năm và
tiền công của Thị Trưởng từ Một Nghìn
Hai Trăm đô-la ($1200) mỗi năm lên
Sáu Nghìn đô-la ($6000) mỗi năm, có
hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Mười, 2020
không?

For Cho

Against Chống

Đoạn 4.01, Tiểu Đoạn B của Điều IV,
Hiến Chương Thành Phố Everman có
nên được tu chính để tăng nhiệm kỳ
hai năm hiện tại của Thị Trường và Ủy
Viên Hội Đồng Thành Phố lên nhiệm kỳ
bốn năm không (có hiệu lực từ tháng
Năm 2020) không?

For Cho

Against Chống

Read Both Sides of the Ballot / Đọc Cả Hai Mặt của Lá Phiếu
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City of Everman Proposition E
Thành Phố Everman Dự Luật Số E
Shall Sections 3.06 of Article III and
4.05 of Article IV of the Everman City
Charter be amended to add financial
responsibility to the City and not be
financially delinquent to City Council
election qualifications and for sitting
City Council members? City Code
violations will be discussed/debated by
the City Council and time for full
compliance (no more than 90 days) to
be determined for sitting Council
Members; those seeking election or reelection must be in full compliance.
Đoạn 3.06 của Điều III và Đoạn 4.05 của
Điều IV của Hiến Chương Thành Phố
Everman có nên được tu chính để thêm
trách nhiệm tài chính cho Thành Phố và
không chịu trách nhiệm tài chính đối
với các ủy viên Hội Đồng Thành Phố
đương nhiệm và trình độ của ứng viên
bầu cử Hội Đồng Thành Phố không?
Các vi phạm đối với Bộ Luật Thành Phố
sẽ được Hội Đồng Thành Phố thảo
luận/tranh luận và thời gian để tuân
thủ hoàn toàn (không quá 90 ngày) sẽ
được xác định cho các Ủy Viên Hội
Đồng đương nhiệm; những người đang
có ý định ứng cử hay tái ứng cử phải
bảo đảm tuân thủ hoàn toàn.

City of Everman Proposition F
Thành Phố Everman Dự Luật Số F
Shall Sections 3.06 of Article III and
4.05 of Article IV of the Everman
City Charter be amended to add
City Code compliance to City
Council election qualifications and
for sitting City Council members?
City Code violations will be
discussed/debated by the City
Council and time for full
compliance (no more than 90 days,
unless the Council Member elects
to take his/her case to court
proceedings, in which case, the
court(s) would determine
compliance and/or non-compliance
issues and judge accordingly) to be
determined for sitting Council
Members; those seeking election or
re-election must be in full
compliance.
Đoạn 3.06 của Điều III và Đoạn 4.05 của
Điều IV, Hiến Chương Thành Phố
Everman có nên được tu chính để thêm
yêu cầu tuân thủ Bộ Luật Thành Phố
vào trình độ của ứng viên bầu cử Hội
Đồng Thành Phố và ủy viên Hội Đồng
Thành Phố đương nhiệm không? Các vi
phạm đối với Bộ Luật Thành Phố sẽ
được Hội Đồng Thành Phố thảo luận/
tranh luận và thời gian để tuân thủ
hoàn toàn (không quá 90 ngày, trừ khi
Ủy Viên Hội Đồng quyết định kiện vụ
việc của mình ra tòa, trong trường hợp
đó, tòa sẽ đưa ra kết luận về việc tuân
thủ và/hoặc không tuân thủ và đưa ra
phán xử tương ứng) sẽ được xác định
cho các Ủy Viên Hội Đồng đương
nhiệm; những người đang có ý định
ứng cử hay tái ứng cử phải bảo đảm
tuân thủ hoàn toàn.

Sa
M m
ue pl
M st e
ẫu ra

City of Everman Proposition D
Thành Phố Everman Dự Luật Số D
Shall Section 5.06 and 5.07 of Article V
of the Everman City Charter be
amended to allow the City Manager to
hire and/or terminate the City Secretary
and supervise the daily activities of the
City Secretary, like all other City
Directors, for efficiency and
effectiveness and to provide accurate
and fair Performance and Pay Raise
evaluations that would benefit the City
and the City Secretary?

Các cuộc bầu cử chung hiến pháp
Page 2 of 3 Trang 2 của 3
Precinct EVR-06 Phân khu bầu cử EVR-06

Đoạn 5.06 và 5.07 của Điều V, Hiến
Chương Thành Phố Everman có nên
được tu chính để cho phép Quản Lý
Thành Phố tuyển dụng và/hoặc sa thải
Lục Sự Thành Phố và giám sát các hoạt
động hàng ngày của Lục Sự Thành Phố,
cũng như tất cả Giám Đốc Thành Phố
khác, để bảo đảm sự hiệu quả và hiệu
lực cũng như đánh giá Tăng Lương và
Hiệu Suất Làm Việc công bằng và chính
xác nhằm mang lại nhiều lợi ích cho
Thành Phố và Lục Sự Thành Phố
không?

For Cho

Against Chống

For Cho

Against Chống

For Cho

Against Chống

Read Both Sides of the Ballot / Đọc Cả Hai Mặt của Lá Phiếu
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City of Everman Proposition H
Thành Phố Everman Dự Luật Số H
Shall Section 4.06 of Article IV
of the Everman City Charter be
amended to change City
Election results from majority to
plurality thereby eliminating the
potential for costly run-off
elections?

Sa
M m
ue pl
M st e
ẫu ra

City of Everman Proposition G
Thành Phố Everman Dự Luật Số G
Shall Section 8.01 of Article VIII of the
Everman City Charter be amended to
add City Code compliance and not be
financially delinquent to the City of
qualifications for persons being
considered for City Boards and/or
Commissions and, if appointed, the
term will last no more than two (2)
years from the date of appointment?
(Qualified persons can still be removed
or re-appointed at the City Council's
discretion at any time).Code violations
to be debated by the City Council and
time for full compliance, if any, would
be detemined for sitting Board/
Commission Members; those seeking
appointment or re-appointment must
be in full compliance.
Đoạn 8.01 của Điều VIII, Hiến Chương
Thành Phố Everman có nên được tu
chính để thêm yêu cầu tuân thủ Bộ
Luật Thành Phố và Thành Phố không
chịu trách nhiệm tài chính đối với trình
độ của người được cân nhắc cho các vị
trí trong Hội Đồng Thành Phố và/hoặc
các Ủy Ban, nếu được bổ nhiệm, với
nhiệm kỳ sẽ không quá hai (2) năm kể
từ ngày bổ nhiệm không? (Những
người hợp lệ vẫn có thể bị xóa tên
hoặc tái bổ nhiệm tùy theo quyết định
của Hội Đồng Thành Phố vào mọi lúc.).
Các vi phạm Bộ Luật sẽ được Hội Đồng
Thành Phố tranh luận và thời gian tuân
thủ hoàn toàn, nếu có, sẽ được xác
định đối với các Ủy Viên Ủy Ban/Hội
Đồng đương nhiệm; những người đang
mong muốn được bổ nhiệm hay tái bổ
nhiệm phải tuân thủ hoàn toàn.

Các cuộc bầu cử chung hiến pháp
Page 3 of 3 Trang 3 của 3
Precinct EVR-06 Phân khu bầu cử EVR-06

For Cho

Against Chống

Đoạn 4.06 của Điều IV, Hiến Chương
Thành Phố Everman có nên được tu
chính để thay đổi kết quả của Bầu Cử
Thành Phố từ đa số thành số nhiều, từ
đó loại bỏ khả năng phải tiến hành các
cuộc bầu cử dồn phiếu tốn kém chi phí
không?

For Cho

Against Chống
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