Official Ballot

Boleta Oficial

Runoff Election

Elecciones de desempate
Tarrant County

Condado de Tarrant
June 10, 2017 - 10 de junio de 2017

Precinct Precinto 07-Ar5

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.

City of Arlington Runoff Election

Elección de carrera final de la ciudad de Arlington
Councilmember, District #5

Concejal, Distrito #5

Lana Wolff

Sample Ballot

Dakota Loupe
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Official Ballot

Lá Phiếu Chính Thức

Runoff Election

Bầu cử chung Kết
Tarrant County

Quận Tarrant

June 10, 2017 - Ngày 10 tháng 6 năm 2017

Precinct Phân khu

07-Ar5

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.

City of Arlington Runoff Election

Bầu cử chung Kết Thành phố Arlington
Councilmember, District #5

Ủy viên Hội đồng Quận 5

Lana Wolff

Sample Ballot

Dakota Loupe

2663031114

100000037147
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Ghi Chú Hướng Dẫn:

Sample Ballot

Trang này ban chấp hành cố ý bỏ trống
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