Sample Ballot

City of Watauga Proposition B
Ciudad de Watauga Propuesta B
Shall the City of Watauga amend
Section 1.02 of the City Charter in order
to clarify the boundaries of the City as
being those boundaries established in
the original incorporation proceedings
of the City of Watauga and those
boundaries established and changed
thereafter by all annexation and
disannexation proceedings of the City
of Watauga and to require the city
secretary to maintain records of such
proceedings?

City of Watauga Proposition D
Ciudad de Watauga Propuesta D
Shall the City of Watauga amend
Section 3.01 of the City Charter to
establish place numbers for the seven
city councilmembers, to provide that all
members of city council are to be
elected by majority vote, and to delete
transitional language?
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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 Watauga Special Election
Elección Especial de la Ciudad de
Watauga

Constitución Elecciónes Conjuntas
Page 1 of 6 Página 1 de 6
Precinct WAT-06 Precinto WAT-06

City of Watauga Proposition A
Ciudad de Watauga Propuesta A
Shall the City of Watauga amend
Section 1.01, Subsection 3.06(a),
Subsection 3.07(m), Subsection 7.01A
and Subsection 7.01C of the City
Charter to clarify that the form of
government adopted by the City is the
"council-manager" form of
government?

¿Deberá la Ciudad de Watauga
enmendar la Sección 1.01, Subsección
3.06(a), Subsección 3.07(m), Subsección
7.01A y Subsección 7.01C de la Carta
Orgánica de la Ciudad para aclarar que
la forma de gobierno adoptada por la
Ciudad es la forma de gobierno de
“consejo administrador”?

For A Favor

Against En Contra

¿Deberá la Ciudad de Watauga
enmendar la Sección 1.02 de la Carta
Orgánica de la Ciudad para aclarar los
límites de la Ciudad como aquellos
límites establecidos en los trámites
originarios de constitución de la
Ciudad de Watauga y aquellos límites
establecidos y cambiados a partir de
entonces por trámites de anexión y
desanexión de la Ciudad de Watauga y
para requerir que la secretaria de la
ciudad mantenga registros de trámites
de ese tipo?

For A Favor

Against En Contra

City of Watauga Proposition C
Ciudad de Watauga Propuesta C
Shall the City of Watauga amend
Section 2.01 of the City Charter to
clarify the City of Watauga is granted
"all powers granted to municipal
corporations by applicable law"?

¿Deberá la Ciudad de Watauga
enmendar la Sección 3.01 de la Carta
Orgánica de la Ciudad para establecer
números de lugares para los siete
concejales de la ciudad, para disponer
que todos los miembros del consejo
municipal sean electos por voto
mayoritario y para eliminar lenguaje de
transición?

For A Favor

Against En Contra

City of Watauga Proposition E
Ciudad de Watauga Propuesta E
Shall the City of Watauga amend
Subsection 3.03(b) of the City Charter,
to provide that the canvass of the
election be performed in accordance
with the Texas Election Code?

¿Deberá la Ciudad de Watauga
enmendar la Subsección 3.03(c) de la
Carta Orgánica de la Ciudad para
disponer que el escrutinio de la
elección se realice en conformidad con
el Código Electoral de Texas?

For A Favor

Against En Contra

¿Deberá la Ciudad de Watauga
enmendar la Sección 2.01 de la Carta
Orgánica de la Ciudad para aclarar que
la Ciudad de Watauga tiene “todas las
facultades otorgadas a las sociedades
municipales por ley aplicable”?

For A Favor

Against En Contra

Read Both Sides of the Ballot / Leer ambos lados de la boleta
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City of Watauga Proposition G
Ciudad de Watauga Propuesta G
Shall the City of Watauga amend the
City Charter by renumbering existing
Subsection 3.06(d) and Subsection 3.06
(e) as Subsection 3.06(f) and Subsection
3.06(g), respectively, adding a new
Subsection 3.06(d) and Subsection 3.06
(e), and amending Subsection 3.07(a),
to grant the mayor the power to
recommend appointments to boards
and commissions and to appoint
special subcommittees of the city
council, subject to the acceptance or
rejection of the remaining members of
city council?
¿Deberá la Ciudad de Watauga
enmendar la Carta Orgánica de la
Ciudad a través de la nueva
numeración de las existentes
Subsección 3.06(d) y Subsección 3.06(e)
como Subsección 3.06(f) y Subsección
3.06(g), respectivamente, a través del
agregado de las nuevas Subsecciones
3.06(d) y 3.06(e) y la enmienda de la
Subsección 3.07(a), para otorgar al
alcalde la facultad para recomendar
designaciones para juntas y comisiones
y para designar subcomités especiales
del consejo municipal, sujeto a la
aceptación o el rechazo del resto de los
miembros del consejo municipal?

City of Watauga Proposition H
Ciudad de Watauga Propuesta H
Shall the City of Watauga amend
Section 3.08 of the City Charter, to
provide that, except as allowed by the
Charter, city council may not direct the
removal of a city employee nor
interfere with administration and to
remove proof beyond reasonable
doubt as a standard for establishing
violation of such provision?

Sa
M m
ue pl
M st e
ẫu ra

City of Watauga Proposition F
Ciudad de Watauga Propuesta F
Shall the City of Watauga amend
Section 3.05 of the City Charter, to
provide that attendance at jury service
constitutes an excused absence for a
member of city council from a city
council meeting, to provide that
vacancies in council can be filled by
appointment and to remove proof
beyond reasonable doubt as a
standard for establishing the forfeiture
of office by a member of city council?

Constitución Elecciónes Conjuntas
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¿Deberá la Ciudad de Watauga
enmendar la Sección 3.05 de la Carta
Orgánica de la Ciudad para disponer
que la asistencia a servicio de jurado
constituye una inasistencia justificada
para un miembro del consejo municipal
de una asamblea del consejo
municipal, para disponer que las
vacantes en el consejo puedan ser
ocupadas por designación y para
remover pruebas más allá de la duda
razonable como un estándar para
establecer la pérdida del cargo por un
miembro del consejo municipal?

For A Favor

Against En Contra

¿Deberá la Ciudad de Watauga
enmendar la Sección 3.08 de la Carta
Orgánica de la Ciudad para disponer
que, salvo lo permitido por la Carta
Orgánica, el consejo municipal no
puede dirigir la remoción de un
empleado de la ciudad ni interferir con
la administración y eliminar la prueba
más allá de la duda razonable como un
estándar para establecer una infracción
a dicha disposición?

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 Watauga Proposition J
Ciudad de Watauga Propuesta J
Shall the City of Watauga amend
Subsection 3.07(e), Subsection 3.08(c)
and Section 3.10 of the City Charter to
provide rules for city council
investigations of city departments,
agencies, boards, offices, officers,
employees or appointed board
members?

City of Watauga Proposition L
Ciudad de Watauga Propuesta L
Shall the City of Watauga amend
Sections 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06,
6.07, 6.08, 6.09, and 6.10 of the City
Charter to clarify that the qualified
voters of Watauga may enact or
rescind resolutions as well as
ordinances through initiative and
referendum?
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City of Watauga Proposition I
Ciudad de Watauga Propuesta I
Shall the City of Watauga amend
Section 3.09 of the City Charter to
remove the requirement that city
council meeting minutes be posted on
the bulletin board, to remove voting by
a show of hands, to establish five
member of city council constitute a
quorum, to provide that, when
vacancies exist on council, a majority of
the nonvacant positions on city council
constitute a quorum, and to provide
that members of the city council must
vote on every action requiring a vote
except as prohibited by a conflict of
interest?
¿Deberá la Ciudad de Watauga
enmendar la Sección 3.09 de la Carta
Orgánica de la Ciudad para eliminar el
requisito de que las actas de las
asambleas del consejo municipal sean
colocadas en el tablero de anuncios,
eliminar la votación a mano alzada,
establecer que cinco miembros del
consejo municipal constituyen un
quórum, disponer que, cuando existen
vacantes en el consejo, una mayoría de
las posiciones no vacantes en el
consejo municipal constituye un
quórum, y disponer que los miembros
del consejo municipal deben votar
sobre cada medida que requiera voto
salvo como está prohibido por un
conflicto de interés?

Constitución Elecciónes Conjuntas
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For A Favor

Against En Contra

¿Deberá la Ciudad de Watauga
enmendar la Subsección 3.07(e),
Subsección 3.08(c) y Sección 3.103.09
de la Carta Orgánica de la Ciudad para
disponer reglas para las investigaciones
del consejo municipal de
departamentos, agencias, juntas,
oficinas, funcionarios, empleados o
miembros de juntas designados de la
ciudad?

For A Favor

¿Deberá la Ciudad de Watauga
enmendar las Secciones 6.02, 6.03,
6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08, 6.09 y 6.10
de la Carta Orgánica de la Ciudad para
aclarar que los votantes habilitados de
Watauga pueden promulgar o rescindir
resoluciones además de ordenanzas a
través de iniciativa y referéndum?

For A Favor

Against En Contra

Against En Contra

City of Watauga Proposition K
Ciudad de Watauga Propuesta K
Shall the City of Watauga amend 3.11
of the City Charter to provide prima
facie proof of ordinance and to provide
for publication by caption when an
ordinance contains a penalty?

¿Deberá la Ciudad de Watauga
enmendar la Sección 3.11 de la Carta
Orgánica de la Ciudad para disponer
prueba prima facie de ordenanza y
para disponer la publicación del
encabezamiento cuando la ordenanza
incluye una sanción?

For A Favor

Against En Contra

Read Both Sides of the Ballot / Leer ambos lados de la boleta
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City of Watauga Proposition N
Ciudad de Watauga Propuesta N
Shall the City of Watauga amend
Section 7.03 of the City Charter to allow
City Council discretion in establishing
city departments?

¿Deberá la Ciudad de Watauga
enmendar la Sección7.03 de la Carta
Orgánica de la Ciudad para permitir
que el Consejo Municipal a su criterio
establezca departamentos de la
ciudad?

City of Watauga Proposition P
Ciudad de Watauga Propuesta P
Shall the City of Watauga amend
Section 8.04 of the City Charter to
require the city attorney to approve as
to form and legality ordinances and
resolutions, and, as determined
necessary by the city, contracts,
documents and legal instruments?
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City of Watauga Proposition M
Ciudad de Watauga Propuesta M
Shall the City of Watauga amend
Subsection 3.07(f), Subsection 3.07(h),
Subsection 3.07(w), Section 3.11 and
Sebsection 7.02 of the City Charter to
relocate provisions regarding powers
and duties of boards and commissions
to the section of the City Charter
concerning boards and commissions,
to relocate the provisions regarding the
city secretary's duty to maintain the
official map to the section of the City
Charter concerning the city secretary,
and to relocate provisions regarding
the codification of ordninances to the
section of the City Charter concerning
ordinances?
¿Deberá la Ciudad de Watauga
enmendar la Subsección 3.07(f),
Subsección 3.07(h), Subsección 3.07(w),
Sección 3.11 y Subsección 7.02 de la
Carta Orgánica de la Ciudad para
reubicar disposiciones respecto de las
facultades y obligaciones de juntas y
comisiones a la sección de la Carta
Orgánica de la Ciudad referente a
juntas y comisiones, reubicar las
disposiciones referentes a la obligación
de la secretaria de la ciudad de
mantener el mapa oficial a la sección
de la Carta Orgánica de la Ciudad
referente al secretario de la ciudad y
reubicar disposiciones referentes a la
codificación de ordenanzas a la sección
de la Carta Orgánica de la Ciudad
referente a ordenanzas?

Constitución Elecciónes Conjuntas
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For A Favor

Against En Contra

For A Favor

Against En Contra

City of Watauga Proposition O
Ciudad de Watauga Propuesta O
Shall the City of Watauga amend
Section 7.07 of the City Charter to
establish that boards and commissions
established by city council shall have all
powers and duties conferred and
created by the Charter, city ordinance,
or applicable law and to require that,
except as prohibited by conflict of
interest laws of the City Charter that all
members of a board or commission
must vote on every action requiring a
vote?

¿Deberá la Ciudad de Watauga
enmendar la Sección 8.04 de la Carta
Orgánica de la Ciudad para requerir
que el abogado de la ciudad apruebe
en cuanto a forma y legalidad las
ordenanzas y resoluciones y, según la
ciudad determine necesario, cualquier
contrato, documento e instrumento
legal?

For A Favor

Against En Contra

¿Deberá la Ciudad de Watauga
enmendar la Sección 7.07 de la Carta
Orgánica de la Ciudad para establecer
que juntas y comisiones establecidas
por el consejo municipal tendrán todas
las facultades y obligaciones conferidas
y creadas por la Carta Orgánica,
ordenanza de la ciudad o ley aplicable
y para requerir que, salvo lo prohibido
por leyes sobre conflicto de interés de
la Carta Orgánica de la Ciudad que
todos los miembros de una junta o
comisión deben votar sobre cada
medida que requiera de una votación?

For A Favor

Against En Contra

Read Both Sides of the Ballot / Leer ambos lados de la boleta
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City of Watauga Proposition S
Ciudad de Watauga Propuesta S
Shall the City of Watauga amend
Section 9.08 of the City Charter, to
provide that all municipal purchases
comply with applicable municipal
procurement laws?

¿Deberá la Ciudad de Watauga
enmendar la Sección 9.08 de la Carta
Orgánica de la Ciudad para disponer
que todas las compras municipales
cumplan con las leyes aplicables sobre
adquisiciones municipales?

City of Watauga Proposition V
Ciudad de Watauga Propuesta V
Shall the City of Watauga delete
Section 14.06 of the City Charter
providing for separability as duplicative
of Section 14.17 of the City Charter?

¿Deberá la Ciudad de Watauga
enmendar la Sección 14.06 de la Carta
Orgánica de la Ciudad que dispone la
salvedad como duplicado de la Sección
14.17 de la Carta Orgánica de la
Ciudad?
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City of Watauga Proposition Q
Ciudad de Watauga Propuesta Q
Shall the City of Watauga amend
Section 9.02, Subsection 9.04A, and
Subsection 9.07B of the City Charter, to
replace all instances of the word
"income" with the word "revenue," to
provide the city shall provide notice
regarding the budget in accordance
with applicable law, to prohibit
exenditures that would cause a cash
deficit, to provide that the city shall
adopt a budget by the date established
by applicable law, and to provide the
ability for City Council to appropriate
fund reserves for current fiscal year
expenditures?
¿Deberá la Ciudad de Watauga
enmendar la Sección 9.02, Subsección
9.04A y Subsección 9.07B de la Carta
Orgánica de la Ciudad para reemplazar
todas las apariciones de la palabra
“ganancia” con la palabra “ingresos”,
disponer que la ciudad entregará aviso
respecto del presupuesto en
conformidad con la ley aplicable,
prohibir desembolsos que causarían un
déficit de efectivo, disponer que la
ciudad adoptará un presupuesto para
la fecha establecida por ley aplicable, y
disponer la capacidad del Consejo
Municipal para asignar reservas de
fondos para desembolsos del año fiscal
actual?

Constitución Elecciónes Conjuntas
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For A Favor

Against En Contra

City of Watauga Proposition R
Ciudad de Watauga Propuesta R
Shall the City of Watauga delete
Section 9.03 of the City Charter to
remove language duplicative of state
law regarding public records?

¿Deberá la Ciudad de Watauga
enmendar la Sección 9.03 de la Carta
Orgánica de la Ciudad para eliminar
lenguaje duplicado de ley estatal sobre
registros públicos?

For A Favor
Against En Contra

For A Favor

Against En Contra

City of Watauga Proposition T
Ciudad de Watauga Propuesta T
Shall the City of Watauga amend the
Section 10.09 of the City Charter, to
remove the prohibition on council
waiving penalties and interest and
extending time for payment of taxes?

¿Deberá la Ciudad de Watauga
enmendar la Sección 10.09 de la Carta
Orgánica de la Ciudad para eliminar la
prohibición sobre el consejo de eximir
sanciones e interés y prorrogar el plazo
para el pago de impuestos?

For A Favor

Against En Contra

City of Watauga Proposition W
Ciudad de Watauga Propuesta W
Shall the City of Watauga amend the
City Charter to add a new Section 14.18
to authorize City Council to rearrange
and renumber charter provisions by
ordinance?

¿Deberá la Ciudad de Watauga
enmendar la Carta Orgánica de la
Ciudad para agregar una nueva
Sección 14.18 para autorizar al Consejo
Municipal a reorganizar y renumerar las
disposiciones de la carta orgánica por
ordenanza?

For A Favor

For A Favor

Against En Contra

Against En Contra

City of Watauga Proposition U
Ciudad de Watauga Propuesta U
Shall the City of Watauga amend
Section 11.01 of the City Charter to
remove the requirement that members
of the planning and zoning commission
must own real property within the city?

¿Deberá la Ciudad de Watauga
enmendar la Sección 11.01 de la Carta
Orgánica de la Ciudad para eliminar el
requisito de que los miembros de la
comisión de planificación y zonificación
deban ser dueños de bienes inmuebles
dentro de la ciudad?

For A Favor
Against En Contra

Read Both Sides of the Ballot / Leer ambos lados de la boleta
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City of Watauga Proposition Y
Ciudad de Watauga Propuesta Y
Shall the City of Watauga amend the
City Charter to provide for gender
neutrality in charter provisions, to
conform all references to the city
secretary, to conform all references to
the passage of legislation, to conform
all references to qualified voters and to
provide rules for wording
interpretation?

City of Watauga Proposition AA
Ciudad de Watauga Propuesta AA
Shall the City of Watauga amend the
City Charter to correct grammar,
typographical errors and scriveners'
errors?

¿Deberá la Ciudad de Watauga
enmendar la Carta Orgánica de la
Ciudad para corregir gramática, errores
tipográficos y errores de escribas?
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City of Watauga Proposition X
Ciudad de Watauga Propuesta X
Shall the City of Watauga amend
Section 14.14 of the City Charter to
clarify that the failure of any person
serving on the city council or a city
board or serving as an employee of the
city to make known a conflict of
interest or to disqualify oneself if
required shall constitute grounds for
disciplinary action and such failure
need not be subject to proof beyond a
reasonable doubt?

Constitución Elecciónes Conjuntas
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¿Deberá la Ciudad de Watauga
enmendar la Sección 14.14 de la Carta
Orgánica de la Ciudad para aclarar que
el incumplimiento de cualquier persona
que trabaja en el consejo municipal o
en una junta de la ciudad o trabaja
como empleado de la ciudad de
informar un conflicto de interés o
excluirse a sí mismo si es requerido
constituirá motivo de medida
disciplinaria y dicho incumplimiento no
tiene obligación de ser sometido a
prueba más allá de la duda razonable?

For A Favor

Against En Contra

¿Deberá la Ciudad de Watauga
enmendar la Carta Orgánica de la
Ciudad para disponer la neutralidad de
género en las disposiciones de la carta
orgánica, ajustar todas las referencias al
secretario de la ciudad, ajustar todas
las referencias a la aprobación de
legislación, ajustar todas las referencias
a los votantes habilitados y disponer
reglas para la interpretación de frases?

For A Favor

Against En Contra

For A Favor

Against En Contra

City of Watauga Proposition Z
Ciudad de Watauga Propuesta Z
Shall the City of Watauga amend the
City Charter to conform references to
city council, to conform references to
state and federal law and to delete
language providing that expressions of
law include enactments and
amendments, such language having
been rendered surplusage by Section
14.08 of this Charter?

¿Deberá la Ciudad de Watauga
enmendar la Carta Orgánica de la
Ciudad para ajustar las referencias al
consejo municipal, ajustar referencias a
la ley estatal y federal y eliminar
lenguaje que dispone que expresiones
de ley incluyan promulgaciones y
enmiendas, como lenguaje que ha sido
considerado uso excesivo por la
Sección 14.08 de esta Carta Orgánica?

For A Favor
Against En Contra

Read Both Sides of the Ballot / Leer ambos lados de la boleta
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City of Watauga Proposition B
Thành Phố Watauga Dự Luật B
Shall the City of Watauga amend
Section 1.02 of the City Charter in order
to clarify the boundaries of the City as
being those boundaries established in
the original incorporation proceedings
of the City of Watauga and those
boundaries established and changed
thereafter by all annexation and
disannexation proceedings of the City
of Watauga and to require the city
secretary to maintain records of such
proceedings?

City of Watauga Proposition D
Thành Phố Watauga Dự Luật D
Shall the City of Watauga amend
Section 3.01 of the City Charter to
establish place numbers for the seven
city councilmembers, to provide that all
members of city council are to be
elected by majority vote, and to delete
transitional language?

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 Watauga Special Election
Cuộc Bầu cử Đặc Biệt Thành Phố
Watauga

Các cuộc bầu cử chung hiến pháp
Page 1 of 6 Trang 1 của 6
Precinct WAT-06 Phân khu bầu cử WAT-06

City of Watauga Proposition A
Thành Phố Watauga Dự Luật A
Shall the City of Watauga amend
Section 1.01, Subsection 3.06(a),
Subsection 3.07(m), Subsection 7.01A
and Subsection 7.01C of the City
Charter to clarify that the form of
government adopted by the City is the
"council-manager" form of
government?

Thành Phố Watauga có nên tu chính
Mục 1.01, Tiểu Mục 3.06(a), Tiểu Mục
3.07(m), Tiểu Mục 7.01A và Tiểu Mục
7.01C của Hiến Chương Thành Phố để
làm rõ hình thức chính quyền được
Thành Phố phê chuẩn là hình thức
chính quyền "hội đồng-giám đốc" hay
không?

For Cho

Against Chống

Thành Phố Watauga có nên tu chính
Mục 1.02 của Hiến Chương Thành Phố
để làm rõ các ranh giới của Thành Phố
là những ranh giới đã được thiết lập
trong thủ tục thành lập ban đầu của
Thành Phố Watauga, và các ranh giới
được thiết lập và thay đổi sau đó bằng
tất cả các thủ tục sáp nhập và tách rời
của Thành Phố Watauga và yêu cầu thư
ký hội đồng thành phố lưu lại hồ sơ
của các thủ tục đó hay không?

For Cho

Against Chống

City of Watauga Proposition C
Thành Phố Watauga Dự Luật C
Shall the City of Watauga amend
Section 2.01 of the City Charter to
clarify the City of Watauga is granted
"all powers granted to municipal
corporations by applicable law"?

Thành Phố Watauga có nên tu chính
Mục 3.01 của Hiến Chương Thành Phố
để thiết lập các vị trí số cho bảy ủy viên
hội đồng thành phố, để quy định rằng
tất cả các ủy viên của hội đồng thành
phố được bầu chọn bằng đa số phiếu
bầu, và xóa bỏ nội dung chuyển tiếp
hay không?

For Cho

Against Chống

City of Watauga Proposition E
Thành Phố Watauga Dự Luật E
Shall the City of Watauga amend
Subsection 3.03(b) of the City Charter,
to provide that the canvass of the
election be performed in accordance
with the Texas Election Code?

Thành Phố Watauga có nên tu chính
Tiểu Mục 3.03(b) của Hiến Chương
Thành Phố để quy định rằng việc kiểm
phiếu bầu được thực hiện theo Bộ Luật
Bầu Cử Texas hay không?

For Cho

Against Chống

Thành Phố Watauga có nên tu chính
Mục 2.01 của Hiến Chương Thành Phố
để làm rõ Thành Phố Watauga có được
cấp cho "tất cả quyền hạn được luật
pháp hiện hành cấp cho các tổ chức
thành phố" hay không?

For Cho

Against Chống

Read Both Sides of the Ballot / Đọc Cả Hai Mặt của Lá Phiếu
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City of Watauga Proposition G
Thành Phố Watauga Dự Luật G
Shall the City of Watauga amend the
City Charter by renumbering existing
Subsection 3.06(d) and Subsection 3.06
(e) as Subsection 3.06(f) and Subsection
3.06(g), respectively, adding a new
Subsection 3.06(d) and Subsection 3.06
(e), and amending Subsection 3.07(a),
to grant the mayor the power to
recommend appointments to boards
and commissions and to appoint
special subcommittees of the city
council, subject to the acceptance or
rejection of the remaining members of
city council?
Thành Phố Watauga có nên tu chính
Hiến Chương Thành Phố bằng cách
đánh lại các số của Tiểu Mục 3.06(d) và
Tiểu Mục 3.06(e) hiện tại lần lượt thành
Tiểu Mục 3.06(f) và Tiểu Mục 3.06(g),
bổ sung Tiểu Mục 3.06(d) và Tiểu Mục
3.06(e) mới, và tu chính Tiểu Mục 3.07
(a), để cấp cho thị trưởng quyền hạn
đề cử bổ nhiệm các ban và ủy ban, và
bổ nhiệm các tiểu ủy ban đặc biệt của
hội đồng thành phố, tùy theo sự chấp
nhận hoặc bác bỏ của các ủy viên còn
lại của hội đồng thành phố hay không?

City of Watauga Proposition H
Thành Phố Watauga Dự Luật H
Shall the City of Watauga amend
Section 3.08 of the City Charter, to
provide that, except as allowed by the
Charter, city council may not direct the
removal of a city employee nor
interfere with administration and to
remove proof beyond reasonable
doubt as a standard for establishing
violation of such provision?

Sa
M m
ue pl
M st e
ẫu ra

City of Watauga Proposition F
Thành Phố Watauga Dự Luật F
Shall the City of Watauga amend
Section 3.05 of the City Charter, to
provide that attendance at jury service
constitutes an excused absence for a
member of city council from a city
council meeting, to provide that
vacancies in council can be filled by
appointment and to remove proof
beyond reasonable doubt as a
standard for establishing the forfeiture
of office by a member of city council?

Các cuộc bầu cử chung hiến pháp
Page 2 of 6 Trang 2 của 6
Precinct WAT-06 Phân khu bầu cử WAT-06

Thành Phố Watauga có nên tu chính
Mục 3.05 của Hiến Chương Thành Phố
để quy định rằng việc tham gia dịch vụ
bồi thẩm đoàn cấu thành một sự vắng
mặt được miễn cho một ủy viên của
hội đồng thành phố tại một cuộc họp
của hội đồng thành phố, quy định rằng
các vị trí trống trong hội đồng có thể
được bầu chọn bằng cách bổ nhiệm và
để xóa bỏ bằng chứng chắc chắn làm
tiêu chuẩn để cấu thành lý do truất
quyền với một ủy viên của hội đồng
thành phố hay không?

For Cho

Against Chống

Thành Phố Watauga có nên tu chính
Mục 3.08 của Hiến Chương Thành Phố
để quy định rằng, trừ khi được Hiến
Chương cho phép, hội đồng thành phố
không được chỉ thị việc bãi nhiệm một
nhân viên thành phố và không được
can thiệp vào việc điều hành và xóa bỏ
bằng chứng chắc chắn là tiêu chuẩn
thiết lập vi phạm của quy định này hay
không?

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 Watauga Proposition J
Thành Phố Watauga Dự Luật J
Shall the City of Watauga amend
Subsection 3.07(e), Subsection 3.08(c)
and Section 3.10 of the City Charter to
provide rules for city council
investigations of city departments,
agencies, boards, offices, officers,
employees or appointed board
members?

City of Watauga Proposition L
Thành Phố Watauga Dự Luật L
Shall the City of Watauga amend
Sections 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06,
6.07, 6.08, 6.09, and 6.10 of the City
Charter to clarify that the qualified
voters of Watauga may enact or
rescind resolutions as well as
ordinances through initiative and
referendum?

Sa
M m
ue pl
M st e
ẫu ra

City of Watauga Proposition I
Thành Phố Watauga Dự Luật I
Shall the City of Watauga amend
Section 3.09 of the City Charter to
remove the requirement that city
council meeting minutes be posted on
the bulletin board, to remove voting by
a show of hands, to establish five
member of city council constitute a
quorum, to provide that, when
vacancies exist on council, a majority of
the nonvacant positions on city council
constitute a quorum, and to provide
that members of the city council must
vote on every action requiring a vote
except as prohibited by a conflict of
interest?
Thành Phố Watauga có nên tu chính
Mục 3.09 của Hiến Chương Thành phố
để loại bỏ yêu cầu phải niêm yết các
biên bản họp của hội đồng thành phố
trên bảng tin, để loại bỏ thủ tục bỏ
phiếu bằng cách giơ tay, để thiết lập
rằng năm ủy viên của hội đồng thành
phố tạo thành đủ số phiếu biểu quyết,
để quy định rằng, khi có các vị trí trống
trong hội đồng, đa số các vị trí không
trống của hội đồng thành phố tạo
thành đủ số phiếu biểu quyết, và để
quy định rằng các ủy viên của hội đồng
thành phố phải bỏ phiếu cho mọi hành
động yêu cầu bỏ phiếu, trừ khi bị cấm
bởi một xung đột lợi ích hay không?

Các cuộc bầu cử chung hiến pháp
Page 3 of 6 Trang 3 của 6
Precinct WAT-06 Phân khu bầu cử WAT-06

For Cho

Against Chống

Có nên tu chính Tiểu Mục 3.07(e), Tiểu
Mục 3.08(c) và Mục 3.10 của Hiến
Chương Thành Phố để quy định quy
chế hội đồng thành phố điều tra các
ban ngành, cơ quan, ban, văn phòng,
viên chức, nhân viên thành phố hoặc
các ủy viên được bổ nhiệm của ban hay
không?

For Cho

Against Chống

City of Watauga Proposition K
Thành Phố Watauga Dự Luật K
Shall the City of Watauga amend 3.11
of the City Charter to provide prima
facie proof of ordinance and to provide
for publication by caption when an
ordinance contains a penalty?

Thành Phố Watauga có nên tu chính
các Mục 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06,
6.07, 6.08, 6.09 và 6.10 của Hiến
Chương Thành Phố để làm rõ việc các
cử tri hội đủ điều kiện của Watauga có
thể phê chuẩn hoặc bãi bỏ các nghị
quyết cũng như các sắc lệnh thông qua
khởi xướng và trưng cầu dân ý hay
không?

For Cho

Against Chống

Thành Phố Watauga có nên tu chính
Mục 3.11 của Hiến Chương Thành Phố
để quy định bằng chứng sơ khởi cho
thấy sắc lệnh có cơ sở và để quy định
về việc công bố tên tiêu đề khi sắc lệnh
có bao gồm một hình phạt hay không?

For Cho

Against Chống

Read Both Sides of the Ballot / Đọc Cả Hai Mặt của Lá Phiếu
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City of Watauga Proposition N
Thành Phố Watauga Dự Luật N
Shall the City of Watauga amend
Section 7.03 of the City Charter to allow
City Council discretion in establishing
city departments?
Thành Phố Watauga có nên tu chính
Mục 7.03 của Hiến Chương Thành Phố
để cho phép Hội Đồng Thành Phố
quyết định về việc thiết lập các ban
ngành của thành phố hay không?

City of Watauga Proposition P
Thành Phố Watauga Dự Luật P
Shall the City of Watauga amend
Section 8.04 of the City Charter to
require the city attorney to approve as
to form and legality ordinances and
resolutions, and, as determined
necessary by the city, contracts,
documents and legal instruments?

Sa
M m
ue pl
M st e
ẫu ra

City of Watauga Proposition M
Thành Phố Watauga Dự Luật M
Shall the City of Watauga amend
Subsection 3.07(f), Subsection 3.07(h),
Subsection 3.07(w), Section 3.11 and
Sebsection 7.02 of the City Charter to
relocate provisions regarding powers
and duties of boards and commissions
to the section of the City Charter
concerning boards and commissions,
to relocate the provisions regarding the
city secretary's duty to maintain the
official map to the section of the City
Charter concerning the city secretary,
and to relocate provisions regarding
the codification of ordninances to the
section of the City Charter concerning
ordinances?
Thành Phố Watauga có nên tu chính
Tiểu Mục 3.07(f), Tiểu Mục 3.07(h), Tiểu
Mục 3.07(w), Mục 3.11 và Tiểu Mục
7.02 của Hiến Chương Thành Phố để di
chuyển vị trí các điều khoản về quyền
hạn và nhiệm vụ của các ban và ủy ban
đến mục liên quan đến các ban và ủy
ban trong Hiến Chương Thành Phố, để
di chuyển vị trí các điều khoản về
nhiệm vụ lưu giữ bản đồ chính thức
của thư ký hội đồng thành phố đến
mục liên quan đến thư ký hội đồng
thành phố của Hiến Chương Thành
Phố, và để di chuyển vị trí các điều
khoản về luật hóa các sắc lệnh đến
mục liên quan đến sắc lệnh của Hiến
Chương Thành Phố hay không?

Các cuộc bầu cử chung hiến pháp
Page 4 of 6 Trang 4 của 6
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For Cho

Against Chống

For Cho

Against Chống

City of Watauga Proposition O
Thành Phố Watauga Dự Luật O
Shall the City of Watauga amend
Section 7.07 of the City Charter to
establish that boards and commissions
established by city council shall have all
powers and duties conferred and
created by the Charter, city ordinance,
or applicable law and to require that,
except as prohibited by conflict of
interest laws of the City Charter that all
members of a board or commission
must vote on every action requiring a
vote?

Thành Phố Watauga có nên tu chính
Mục 8.04 của Hiến Chương Thành Phố
để yêu cầu luật sư thành phố phê
chuẩn định dạng và tính pháp lý của
các sắc lệnh và nghị quyết, và, theo
như quyết định của thành phố nếu cần,
các hợp đồng, tài liệu và văn kiện pháp
lý hay không?

For Cho

Against Chống

Thành Phố Watauga có nên tu chính
Mục 7.07 của Hiến Chương Thành Phố
để quy định rằng các ban và ủy ban do
hội đồng thành phố thiết lập sẽ có tất
cả quyền hạn và nhiệm vụ được Hiến
Chương Thành Phố, sắc lệnh thành
phố, hoặc luật pháp hiện hành nhắc
đến và tạo nên, và để yêu cầu rằng, trừ
những điều bị cấm trong luật xung đột
lợi ích của Hiến Chương Thành Phố,
rằng tất cả các ủy viên của ban và ủy
ban phải bỏ phiếu cho tất cả những
hành động yêu cầu bỏ phiếu hay
không?

For Cho

Against Chống
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City of Watauga Proposition S
Thành Phố Watauga Dự Luật S
Shall the City of Watauga amend
Section 9.08 of the City Charter, to
provide that all municipal purchases
comply with applicable municipal
procurement laws?
Thành Phố Watauga có nên tu chính
Mục 9.08 của Hiến Chương Thành Phố
để quy định rằng tất cả hoạt động thu
mua của thành phố phải tuân thủ luật
pháp hiện hành về việc thu mua của
thành phố hay không?

City of Watauga Proposition V
Thành Phố Watauga Dự Luật V
Shall the City of Watauga delete
Section 14.06 of the City Charter
providing for separability as duplicative
of Section 14.17 of the City Charter?
Thành Phố Watauga có nên xóa bỏ
Mục 14.06 của Hiến Chương Thành Phố
quy định về hiệu lực từng phần do bị
trùng lặp trong Mục 14.17 của Hiến
Chương Thành Phố hay không?

Sa
M m
ue pl
M st e
ẫu ra

City of Watauga Proposition Q
Thành Phố Watauga Dự Luật Q
Shall the City of Watauga amend
Section 9.02, Subsection 9.04A, and
Subsection 9.07B of the City Charter, to
replace all instances of the word
"income" with the word "revenue," to
provide the city shall provide notice
regarding the budget in accordance
with applicable law, to prohibit
exenditures that would cause a cash
deficit, to provide that the city shall
adopt a budget by the date established
by applicable law, and to provide the
ability for City Council to appropriate
fund reserves for current fiscal year
expenditures?
Thành Phố Watauga có nên tu chính
Mục 9.02, Tiểu Mục 9.04A, và Tiểu Mục
9.07B của Hiến Chương Thành Phố để
thay thế tất cả các trường hợp sử dụng
từ "thu nhập" thành từ "doanh thu," để
quy định thành phố sẽ đưa ra thông
báo về ngân sách theo như luật pháp
hiện hành, để cấm các khoản chi tiêu
có thể gây ra thâm hụt tiền mặt, để quy
định rằng thành phố sẽ phê chuẩn một
ngân sách trễ nhất vào ngày do luật
pháp hiện hành quy định, và để quy
định khả năng Hội Đồng Thành Phố
phân bổ ngân quỹ dự phòng cho các
khoản chi tiêu của năm tài khóa hiện
tại hay không?

Các cuộc bầu cử chung hiến pháp
Page 5 of 6 Trang 5 của 6
Precinct WAT-06 Phân khu bầu cử WAT-06

For Cho

Against Chống

City of Watauga Proposition R
Thành Phố Watauga Dự Luật R
Shall the City of Watauga delete
Section 9.03 of the City Charter to
remove language duplicative of state
law regarding public records?

Thành Phố Watauga có nên xóa bỏ
Mục 9.03 của Hiến Chương Thành Phố
để xóa bỏ nội dung trùng lặp với luật
pháp tiểu bang về các hồ sơ công cộng
hay không?

For Cho
Against Chống

For Cho

Against Chống

City of Watauga Proposition T
Thành Phố Watauga Dự Luật T
Shall the City of Watauga amend the
Section 10.09 of the City Charter, to
remove the prohibition on council
waiving penalties and interest and
extending time for payment of taxes?

Thành Phố Watauga có nên tu chính
Mục 10.09 của Hiến Chương Thành Phố
để xóa bỏ quy định cấm hội đồng ra
quyết định miễn các hình phạt và tính
lãi suất và kéo dài thời gian thanh toán
các khoản thuế hay không?

For Cho

For Cho

Against Chống

City of Watauga Proposition W
Thành Phố Watauga Dự Luật W
Shall the City of Watauga amend the
City Charter to add a new Section 14.18
to authorize City Council to rearrange
and renumber charter provisions by
ordinance?
Thành Phố Watauga có nên tu chính
Hiến Chương Thành Phố để bổ sung
một Mục 14.18 mới cho phép Hội
Đồng Thành Phố sắp xếp lại và đánh số
lại các điều khoản trong hiến chương
bằng sắc lệnh hay không?

For Cho

Against Chống

Against Chống

City of Watauga Proposition U
Thành Phố Watauga Dự Luật U
Shall the City of Watauga amend
Section 11.01 of the City Charter to
remove the requirement that members
of the planning and zoning commission
must own real property within the city?

Thành Phố Watauga có nên tu chính
Mục 11.01 của Hiến Chương Thành Phố
để xóa bỏ yêu cầu rằng các ủy viên của
ủy ban hoạch định và quy hoạch vùng
phải sở hữu khu đất thực tế trong
phạm vi thành phố hay không?

For Cho
Against Chống
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City of Watauga Proposition Y
Thành Phố Watauga Dự Luật Y
Shall the City of Watauga amend the
City Charter to provide for gender
neutrality in charter provisions, to
conform all references to the city
secretary, to conform all references to
the passage of legislation, to conform
all references to qualified voters and to
provide rules for wording
interpretation?

City of Watauga Proposition AA
Thành Phố Watauga Dự Luật AA
Shall the City of Watauga amend the
City Charter to correct grammar,
typographical errors and scriveners'
errors?
Thành Phố Watauga có nên tu chính
Hiến Chương Thành Phố để sửa đúng
các lỗi ngữ pháp, in ấn và các lỗi của
người soạn thảo hay không?

Sa
M m
ue pl
M st e
ẫu ra

City of Watauga Proposition X
Thành Phố Watauga Dự Luật X
Shall the City of Watauga amend
Section 14.14 of the City Charter to
clarify that the failure of any person
serving on the city council or a city
board or serving as an employee of the
city to make known a conflict of
interest or to disqualify oneself if
required shall constitute grounds for
disciplinary action and such failure
need not be subject to proof beyond a
reasonable doubt?

Các cuộc bầu cử chung hiến pháp
Page 6 of 6 Trang 6 của 6
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Thành Phố Watauga có nên tu chính
Mục 14.14 của Hiến Chương Thành Phố
để làm rõ rằng bất kỳ người nào đang
tham gia trong hội đồng thành phố
hoặc một ban của thành phố hoặc là
một nhân viên của thành phố, không
làm rõ việc người này có một xung đột
lợi ích hoặc không tự truất quyền của
bản thân như quy định sẽ tạo thành cơ
sở của hành động kỷ luật và việc không
thực hiện điều đó sẽ không cần bằng
chứng chắc chắn hay không?

For Cho

Against Chống

Thành Phố Watauga có nên tu chính
Hiến Chương Thành Phố để quy định
cách viết trung tính (không phân biệt
giới tính) trong các điều khoản của
hiến chương, để tuân thủ tất cả dẫn
chiếu đến thư ký hội đồng thành phố,
để tuân thủ tất cả dẫn chiếu đến việc
thông qua luật, để tuân thủ tất cả dẫn
chiếu đến cử tri hội đủ điều kiện, và để
quy định các quy tắc hiểu từ ngữ hay
không?

For Cho

Against Chống

For Cho

Against Chống

City of Watauga Proposition Z
Thành Phố Watauga Dự Luật Z
Shall the City of Watauga amend the
City Charter to conform references to
city council, to conform references to
state and federal law and to delete
language providing that expressions of
law include enactments and
amendments, such language having
been rendered surplusage by Section
14.08 of this Charter?

Thành Phố Watauga có nên tu chính
Hiến Chương Thành Phố để tuân thủ
các dẫn chiếu đến hội đồng thành phố,
để tuân thủ các dẫn chiếu đến luật
pháp tiểu bang và liên bang, và để xóa
bỏ nội dung quy định về cách biểu đạt
của luật, bao gồm phê chuẩn và tu
chính, những nội dung này đã được
nhắc đến thêm một lần nữa trong Mục
14.08 của Hiến Chương này hay không?

For Cho
Against Chống
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