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Notice of Voting at Residential Care Facility
Notificación de votación en el centro de cuidado residencial
Thông Báo Bỏ Phiếu tại Cơ Sở Chăm Sóc Khu Dân Cư

Voting will be conducted at this facility for the:
En este centro se llevará a cabo la siguiente votación:
Bỏ phiếu sẽ được tiến hành tại cơ sở này cho cuộc
HUGULEY NURSING & REHAB CENTER
301 HUGULEY BLVD
BURLESON TX 76028
CONSTITUTIONAL AMENDMENTS AND JOINT ELECTIONS
(ELECCIONES SOBRE ENMIENDAS CONSTITUCIONAL Y CONJUNTAS)
(BẦU CỬ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP VÀ CÁC BẦU CỬ KẾT HỢP)
(Name/Type of Election) (Nombre y tipo de elección) (Tên / Loại bầu cử)

Thursday, November 2, 2017
On:
(Day and Date) (Dia y fecha (Ngày)

9:00 a.m. to 11:00 a.m.
From:
(Times) (Indicar desde qué hora y hasta qué hora) (Thời gian)

Jon Gustafson and Kathleen Hennessey
Names of Judges who will visit the facility*:
Nombres de los jueces que visitarán el centro*:
Tên của Thẩm phán sẽ đến thăm cơ sở

Election Judges will be hand-delivering balloting materials to voters who have applied for a ballot
by mail and requested a ballot to be sent to this facility. The Election Judges also will bring
additional balloting materials for voters who are registered to vote at the address of this facility and
who would like to vote when the election officials are visiting this site
Los jueces electorales entregarán en mano materiales de votación a los votantes que hayan solicitado
una boleta de votación por correo y que se les enviara una boleta a este centro. Los jueces electorales
también traerán materiales de votación adicionales para los votantes que estén registrados para votar
en la dirección de este centro y que quieran votar cuando los funcionarios electorales visiten este lugar.
Các Thẩm Phán Bầu Cử sẽ đích thân giao các tài liệu bầu cử cho các cử tri đã nộp đơn xin bỏ phiếu
bằng cách bỏ phiếu bằng thư và yêu cầu lá phiếu phải được gửi đến cơ sở này. Các Thẩm phán Bầu Cử
cũng sẽ đưa thêm các tài liệu bầu cử cho cử tri đăng ký bỏ phiếu tại địa chỉ của cơ sở này và muốn bỏ
phiếu khi các viên chức bầu cử đang thăm viếng cơ sở này.

Questions?
¿Tiene preguntas?
Câu Hỏi?

Contact the early voting clerk at:
Comuníquese con el oficial de votación anticipada a:
Liên lạc với nhân viên bỏ phiếu sớm tại:

Tarrant County Early Voting Clerk
2700 Premier Street
Fort Worth TX 76111
817-831-6161
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Notice of Voting at Residential Care Facility
Notificación de votación en el centro de cuidado residencial
Thông Báo Bỏ Phiếu tại Cơ Sở Chăm Sóc Khu Dân Cư

Voting will be conducted at this facility for the:
En este centro se llevará a cabo la siguiente votación:
Bỏ phiếu sẽ được tiến hành tại cơ sở này cho cuộc
COURTYARDS AT RIVER PARK
3201 RIVER PARK DRIVE
FORT WORTH TX 76116
CONSTITUTIONAL AMENDMENTS AND JOINT ELECTIONS
(ELECCIONES SOBRE ENMIENDAS CONSTITUCIONAL Y CONJUNTAS)
(BẦU CỬ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP VÀ CÁC BẦU CỬ KẾT HỢP)
(Name/Type of Election) (Nombre y tipo de elección) (Tên / Loại bầu cử)

Thursday, November 2, 2017
On:
(Day and Date) (Dia y fecha (Ngày)

9:00 a.m. to 10:00 a.m.
From:
(Times) (Indicar desde qué hora y hasta qué hora) (Thời gian)

Danna Trowbridge & Paul Garner, Jr.
Names of Judges who will visit the facility*:
Nombres de los jueces que visitarán el centro*:
Tên của Thẩm phán sẽ đến thăm cơ sở

Election Judges will be hand-delivering balloting materials to voters who have applied for a ballot
by mail and requested a ballot to be sent to this facility. The Election Judges also will bring
additional balloting materials for voters who are registered to vote at the address of this facility and
who would like to vote when the election officials are visiting this site
Los jueces electorales entregarán en mano materiales de votación a los votantes que hayan solicitado
una boleta de votación por correo y que se les enviara una boleta a este centro. Los jueces electorales
también traerán materiales de votación adicionales para los votantes que estén registrados para votar
en la dirección de este centro y que quieran votar cuando los funcionarios electorales visiten este lugar.
Các Thẩm Phán Bầu Cử sẽ đích thân giao các tài liệu bầu cử cho các cử tri đã nộp đơn xin bỏ phiếu
bằng cách bỏ phiếu bằng thư và yêu cầu lá phiếu phải được gửi đến cơ sở này. Các Thẩm phán Bầu Cử
cũng sẽ đưa thêm các tài liệu bầu cử cho cử tri đăng ký bỏ phiếu tại địa chỉ của cơ sở này và muốn bỏ
phiếu khi các viên chức bầu cử đang thăm viếng cơ sở này.

Questions?
¿Tiene preguntas?
Câu Hỏi?

Contact the early voting clerk at:
Comuníquese con el oficial de votación anticipada a:
Liên lạc với nhân viên bỏ phiếu sớm tại:

Tarrant County Early Voting Clerk
2700 Premier Street
Fort Worth TX 76111
817-831-6161
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Notice of Voting at Residential Care Facility
Notificación de votación en el centro de cuidado residencial
Thông Báo Bỏ Phiếu tại Cơ Sở Chăm Sóc Khu Dân Cư

Voting will be conducted at this facility for the:
En este centro se llevará a cabo la siguiente votación:
Bỏ phiếu sẽ được tiến hành tại cơ sở này cho cuộc
HEARTLAND HEALTH CARE CENTER –NORTH RICHLAND HILLS
7625 GLENVIEW DR.
RICHLAND HILLS TX 76180
CONSTITUTIONAL AMENDMENTS AND JOINT ELECTIONS
(ELECCIONES SOBRE ENMIENDAS CONSTITUCIONAL Y CONJUNTAS)
(BẦU CỬ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP VÀ CÁC BẦU CỬ KẾT HỢP)
(Name/Type of Election) (Nombre y tipo de elección) (Tên / Loại bầu cử)

Thursday, November 2, 2017
On:
(Day and Date) (Dia y fecha (Ngày)

11:00 a.m. to 1:00 p.m.
From:
(Times) (Indicar desde qué hora y hasta qué hora) (Thời gian)

Danna Trowbridge & Paul Garner, Jr.
Names of Judges who will visit the facility*:
Nombres de los jueces que visitarán el centro*:
Tên của Thẩm phán sẽ đến thăm cơ sở

Election Judges will be hand-delivering balloting materials to voters who have applied for a ballot
by mail and requested a ballot to be sent to this facility. The Election Judges also will bring
additional balloting materials for voters who are registered to vote at the address of this facility and
who would like to vote when the election officials are visiting this site
Los jueces electorales entregarán en mano materiales de votación a los votantes que hayan solicitado
una boleta de votación por correo y que se les enviara una boleta a este centro. Los jueces electorales
también traerán materiales de votación adicionales para los votantes que estén registrados para votar
en la dirección de este centro y que quieran votar cuando los funcionarios electorales visiten este lugar.
Các Thẩm Phán Bầu Cử sẽ đích thân giao các tài liệu bầu cử cho các cử tri đã nộp đơn xin bỏ phiếu
bằng cách bỏ phiếu bằng thư và yêu cầu lá phiếu phải được gửi đến cơ sở này. Các Thẩm phán Bầu Cử
cũng sẽ đưa thêm các tài liệu bầu cử cho cử tri đăng ký bỏ phiếu tại địa chỉ của cơ sở này và muốn bỏ
phiếu khi các viên chức bầu cử đang thăm viếng cơ sở này.

Questions?
¿Tiene preguntas?
Câu Hỏi?

Contact the early voting clerk at:
Comuníquese con el oficial de votación anticipada a:
Liên lạc với nhân viên bỏ phiếu sớm tại:

Tarrant County Early Voting Clerk
2700 Premier Street
Fort Worth TX 76111
817-831-6161
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Notice of Voting at Residential Care Facility
Notificación de votación en el centro de cuidado residencial
Thông Báo Bỏ Phiếu tại Cơ Sở Chăm Sóc Khu Dân Cư

Voting will be conducted at this facility for the:
En este centro se llevará a cabo la siguiente votación:
Bỏ phiếu sẽ được tiến hành tại cơ sở này cho cuộc
LAKEWOOD VILLAGE PERSONAL CARE
5100 RANDOL MILL RD
FORT WORTH TX 76112
CONSTITUTIONAL AMENDMENTS AND JOINT ELECTIONS
(ELECCIONES SOBRE ENMIENDAS CONSTITUCIONAL Y CONJUNTAS)
(BẦU CỬ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP VÀ CÁC BẦU CỬ KẾT HỢP)
(Name/Type of Election) (Nombre y tipo de elección) (Tên / Loại bầu cử)

Thursday, November 2, 2017
On:
(Day and Date) (Dia y fecha (Ngày)

2:00 p.m. to 4:00 p.m.
From:
(Times) (Indicar desde qué hora y hasta qué hora) (Thời gian)

Danna Trowbridge & Paul Garner, Jr.
Names of Judges who will visit the facility*:
Nombres de los jueces que visitarán el centro*:
Tên của Thẩm phán sẽ đến thăm cơ sở

Election Judges will be hand-delivering balloting materials to voters who have applied for a ballot
by mail and requested a ballot to be sent to this facility. The Election Judges also will bring
additional balloting materials for voters who are registered to vote at the address of this facility and
who would like to vote when the election officials are visiting this site
Los jueces electorales entregarán en mano materiales de votación a los votantes que hayan solicitado
una boleta de votación por correo y que se les enviara una boleta a este centro. Los jueces electorales
también traerán materiales de votación adicionales para los votantes que estén registrados para votar
en la dirección de este centro y que quieran votar cuando los funcionarios electorales visiten este lugar.
Các Thẩm Phán Bầu Cử sẽ đích thân giao các tài liệu bầu cử cho các cử tri đã nộp đơn xin bỏ phiếu
bằng cách bỏ phiếu bằng thư và yêu cầu lá phiếu phải được gửi đến cơ sở này. Các Thẩm phán Bầu Cử
cũng sẽ đưa thêm các tài liệu bầu cử cho cử tri đăng ký bỏ phiếu tại địa chỉ của cơ sở này và muốn bỏ
phiếu khi các viên chức bầu cử đang thăm viếng cơ sở này.

Questions?
¿Tiene preguntas?
Câu Hỏi?

Contact the early voting clerk at:
Comuníquese con el oficial de votación anticipada a:
Liên lạc với nhân viên bỏ phiếu sớm tại:

Tarrant County Early Voting Clerk
2700 Premier Street
Fort Worth TX 76111
817-831-6161
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Notice of Voting at Residential Care Facility
Notificación de votación en el centro de cuidado residencial
Thông Báo Bỏ Phiếu tại Cơ Sở Chăm Sóc Khu Dân Cư

Voting will be conducted at this facility for the:
En este centro se llevará a cabo la siguiente votación:
Bỏ phiếu sẽ được tiến hành tại cơ sở này cho cuộc
THE STAYTON AT MUSEUM WAY
2501 MUSEUM WAY
FORT WORTH TX 76107
CONSTITUTIONAL AMENDMENTS AND JOINT ELECTIONS
(ELECCIONES SOBRE ENMIENDAS CONSTITUCIONAL Y CONJUNTAS)
(BẦU CỬ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP VÀ CÁC BẦU CỬ KẾT HỢP)
(Name/Type of Election) (Nombre y tipo de elección) (Tên / Loại bầu cử)

Thursday, November 2, 2017
On:
(Day and Date) (Dia y fecha (Ngày)

12:00 p.m. to 3:00 p.m.
From:
(Times) (Indicar desde qué hora y hasta qué hora) (Thời gian)

Jon Gustafson and Kathleen Hennessey
Names of Judges who will visit the facility*:
Nombres de los jueces que visitarán el centro*:
Tên của Thẩm phán sẽ đến thăm cơ sở

Election Judges will be hand-delivering balloting materials to voters who have applied for a ballot
by mail and requested a ballot to be sent to this facility. The Election Judges also will bring
additional balloting materials for voters who are registered to vote at the address of this facility and
who would like to vote when the election officials are visiting this site
Los jueces electorales entregarán en mano materiales de votación a los votantes que hayan solicitado
una boleta de votación por correo y que se les enviara una boleta a este centro. Los jueces electorales
también traerán materiales de votación adicionales para los votantes que estén registrados para votar
en la dirección de este centro y que quieran votar cuando los funcionarios electorales visiten este lugar.
Các Thẩm Phán Bầu Cử sẽ đích thân giao các tài liệu bầu cử cho các cử tri đã nộp đơn xin bỏ phiếu
bằng cách bỏ phiếu bằng thư và yêu cầu lá phiếu phải được gửi đến cơ sở này. Các Thẩm phán Bầu Cử
cũng sẽ đưa thêm các tài liệu bầu cử cho cử tri đăng ký bỏ phiếu tại địa chỉ của cơ sở này và muốn bỏ
phiếu khi các viên chức bầu cử đang thăm viếng cơ sở này.

Questions?
¿Tiene preguntas?
Câu Hỏi?

Contact the early voting clerk at:
Comuníquese con el oficial de votación anticipada a:
Liên lạc với nhân viên bỏ phiếu sớm tại:

Tarrant County Early Voting Clerk
2700 Premier Street
Fort Worth TX 76111
817-831-6161
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Notice of Voting at Residential Care Facility
Notificación de votación en el centro de cuidado residencial
Thông Báo Bỏ Phiếu tại Cơ Sở Chăm Sóc Khu Dân Cư

Voting will be conducted at this facility for the:
En este centro se llevará a cabo la siguiente votación:
Bỏ phiếu sẽ được tiến hành tại cơ sở này cho cuộc
THE WESTMORE
25 LEONARD TRL
WESTWORTH VILLAGE TX 76114
CONSTITUTIONAL AMENDMENTS AND JOINT ELECTIONS
(ELECCIONES SOBRE ENMIENDAS CONSTITUCIONAL Y CONJUNTAS)
(BẦU CỬ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP VÀ CÁC BẦU CỬ KẾT HỢP)
(Name/Type of Election) (Nombre y tipo de elección) (Tên / Loại bầu cử)

Thursday, November 2, 2017
On:
(Day and Date) (Dia y fecha (Ngày)

9:00 a.m. to 10:00 a.m.
From:
(Times) (Indicar desde qué hora y hasta qué hora) (Thời gian)

Laquita Dixon & Bertha Westerman
Names of Judges who will visit the facility*:
Nombres de los jueces que visitarán el centro*:
Tên của Thẩm phán sẽ đến thăm cơ sở

Election Judges will be hand-delivering balloting materials to voters who have applied for a ballot
by mail and requested a ballot to be sent to this facility. The Election Judges also will bring
additional balloting materials for voters who are registered to vote at the address of this facility and
who would like to vote when the election officials are visiting this site
Los jueces electorales entregarán en mano materiales de votación a los votantes que hayan solicitado
una boleta de votación por correo y que se les enviara una boleta a este centro. Los jueces electorales
también traerán materiales de votación adicionales para los votantes que estén registrados para votar
en la dirección de este centro y que quieran votar cuando los funcionarios electorales visiten este lugar.
Các Thẩm Phán Bầu Cử sẽ đích thân giao các tài liệu bầu cử cho các cử tri đã nộp đơn xin bỏ phiếu
bằng cách bỏ phiếu bằng thư và yêu cầu lá phiếu phải được gửi đến cơ sở này. Các Thẩm phán Bầu Cử
cũng sẽ đưa thêm các tài liệu bầu cử cho cử tri đăng ký bỏ phiếu tại địa chỉ của cơ sở này và muốn bỏ
phiếu khi các viên chức bầu cử đang thăm viếng cơ sở này.

Questions?
¿Tiene preguntas?
Câu Hỏi?

Contact the early voting clerk at:
Comuníquese con el oficial de votación anticipada a:
Liên lạc với nhân viên bỏ phiếu sớm tại:

Tarrant County Early Voting Clerk
2700 Premier Street
Fort Worth TX 76111
817-831-6161
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Notice of Voting at Residential Care Facility
Notificación de votación en el centro de cuidado residencial
Thông Báo Bỏ Phiếu tại Cơ Sở Chăm Sóc Khu Dân Cư

Voting will be conducted at this facility for the:
En este centro se llevará a cabo la siguiente votación:
Bỏ phiếu sẽ được tiến hành tại cơ sở này cho cuộc
TRINITY TERRACE
1600 TEXAS ST
FORT WORTH TX 76102
CONSTITUTIONAL AMENDMENTS AND JOINT ELECTIONS
(ELECCIONES SOBRE ENMIENDAS CONSTITUCIONAL Y CONJUNTAS)
(BẦU CỬ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP VÀ CÁC BẦU CỬ KẾT HỢP)
(Name/Type of Election) (Nombre y tipo de elección) (Tên / Loại bầu cử)

Thursday, November 2, 2017
On:
(Day and Date) (Dia y fecha (Ngày)

11:00 a.m. to 1:00 p.m.
From:
(Times) (Indicar desde qué hora y hasta qué hora) (Thời gian)

Laquita Dixon & Bertha Westerman
Names of Judges who will visit the facility*:
Nombres de los jueces que visitarán el centro*:
Tên của Thẩm phán sẽ đến thăm cơ sở

Election Judges will be hand-delivering balloting materials to voters who have applied for a ballot
by mail and requested a ballot to be sent to this facility. The Election Judges also will bring
additional balloting materials for voters who are registered to vote at the address of this facility and
who would like to vote when the election officials are visiting this site
Los jueces electorales entregarán en mano materiales de votación a los votantes que hayan solicitado
una boleta de votación por correo y que se les enviara una boleta a este centro. Los jueces electorales
también traerán materiales de votación adicionales para los votantes que estén registrados para votar
en la dirección de este centro y que quieran votar cuando los funcionarios electorales visiten este lugar.
Các Thẩm Phán Bầu Cử sẽ đích thân giao các tài liệu bầu cử cho các cử tri đã nộp đơn xin bỏ phiếu
bằng cách bỏ phiếu bằng thư và yêu cầu lá phiếu phải được gửi đến cơ sở này. Các Thẩm phán Bầu Cử
cũng sẽ đưa thêm các tài liệu bầu cử cho cử tri đăng ký bỏ phiếu tại địa chỉ của cơ sở này và muốn bỏ
phiếu khi các viên chức bầu cử đang thăm viếng cơ sở này.

Questions?
¿Tiene preguntas?
Câu Hỏi?

Contact the early voting clerk at:
Comuníquese con el oficial de votación anticipada a:
Liên lạc với nhân viên bỏ phiếu sớm tại:

Tarrant County Early Voting Clerk
2700 Premier Street
Fort Worth TX 76111
817-831-6161

AW20-1
Prescribed by Secretary of State
Prescrito por el Secretario de Estado
Được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ định
Sections 86.003, 86.004 & 107.007, Texas Election Code
Secciones86.003,86.004y107.007del CódigoElectoraldeTexas
Các Mục 86.003, 86.004 & 107.007, Texas Mã Bầu Cử
For use 9/1/17 – 11/30/17
Para usarse del 1/SEP/17 al 30/NOV/17
Sử dụng 9/1/17 - 11/30/17

Notice of Voting at Residential Care Facility
Notificación de votación en el centro de cuidado residencial
Thông Báo Bỏ Phiếu tại Cơ Sở Chăm Sóc Khu Dân Cư

Voting will be conducted at this facility for the:
En este centro se llevará a cabo la siguiente votación:
Bỏ phiếu sẽ được tiến hành tại cơ sở này cho cuộc
ESTATES HEALTHCARE AND REHABILITATION CENTER
201 SYCAMORE SCHOOL RD
FORT WORTH TX 76134
CONSTITUTIONAL AMENDMENTS AND JOINT ELECTIONS
(ELECCIONES SOBRE ENMIENDAS CONSTITUCIONAL Y CONJUNTAS)
(BẦU CỬ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP VÀ CÁC BẦU CỬ KẾT HỢP)
(Name/Type of Election) (Nombre y tipo de elección) (Tên / Loại bầu cử)

Thursday, November 2, 2017
On:
(Day and Date) (Dia y fecha (Ngày)

2:00 p.m. to 4:00 p.m.
From:
(Times) (Indicar desde qué hora y hasta qué hora) (Thời gian)

Laquita Dixon & Bertha Westerman
Names of Judges who will visit the facility*:
Nombres de los jueces que visitarán el centro*:
Tên của Thẩm phán sẽ đến thăm cơ sở

Election Judges will be hand-delivering balloting materials to voters who have applied for a ballot
by mail and requested a ballot to be sent to this facility. The Election Judges also will bring
additional balloting materials for voters who are registered to vote at the address of this facility and
who would like to vote when the election officials are visiting this site
Los jueces electorales entregarán en mano materiales de votación a los votantes que hayan solicitado
una boleta de votación por correo y que se les enviara una boleta a este centro. Los jueces electorales
también traerán materiales de votación adicionales para los votantes que estén registrados para votar
en la dirección de este centro y que quieran votar cuando los funcionarios electorales visiten este lugar.
Các Thẩm Phán Bầu Cử sẽ đích thân giao các tài liệu bầu cử cho các cử tri đã nộp đơn xin bỏ phiếu
bằng cách bỏ phiếu bằng thư và yêu cầu lá phiếu phải được gửi đến cơ sở này. Các Thẩm phán Bầu Cử
cũng sẽ đưa thêm các tài liệu bầu cử cho cử tri đăng ký bỏ phiếu tại địa chỉ của cơ sở này và muốn bỏ
phiếu khi các viên chức bầu cử đang thăm viếng cơ sở này.

Questions?
¿Tiene preguntas?
Câu Hỏi?

Contact the early voting clerk at:
Comuníquese con el oficial de votación anticipada a:
Liên lạc với nhân viên bỏ phiếu sớm tại:

Tarrant County Early Voting Clerk
2700 Premier Street
Fort Worth TX 76111
817-831-6161

