Official Ballot Boleta Oficial
Tarrant County

Joint General and Special Elections Elecciones generales y

especiales conjuntas

Condado de Tarrant

November 06, 2018 - 6 de Noviembre de 2018

Nota de Instrucción:

Ciudad de Arlington Proposición D

La emisión de $8,000,000 en bonos de
obligación general para mejora y equipamiento
de instalaciones administrativas y servicios
municipales existentes y la imposición de un
impuesto para el pago de los mismos.

Sa
M m
ue pl
M st e
ẫu ra

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 Proposition D
The issuance of $8,000,000 general
obligation bonds for improvement and
equipping existing city service and
administrative facilities, and the levying of
a tax in payment thereof.

800001485128

Sample Ballot12059280110018

City of Arlington Special Election

Elección especial de la ciudad de Arlington
City of Arlington Proposition A
The issuance of $137,835,000 general
obligation bonds for street improvements,
and the levying of a tax in payment
thereof.

Ciudad de Arlington Proposición A

La emisión de $137,835,000 en bonos de
obligación general para mejoras de calles y la
imposición de un impuesto para el pago de los
mismos.

For

A Favor

Against En Contra

City of Arlington Proposition B
The issuance of $19,165,000 general
obligation bonds for park, open space
and recreation improvements and the
levy of a tax in payment thereof.

Ciudad de Arlington Proposición B

La emisión de $19,165,000 en bonos de
obligación general para mejoras de parques,
espacios al aire libre y recreación y la
imposición de un impuesto para el pago de los
mismos.

For

A Favor

Against En Contra

City of Arlington Proposition E
Addition of Section 9 of Article IV of the
City Charter to provide that no person
shall serve as Mayor for more than three
elected terms and no person shall serve
as a Council Member for more than three
elected terms and under no
circumstances may any person ever
serve for more than twelve years in
combination as a Council Member and
Mayor and the term that each person as
Mayor or as a Council Member is
currently filling and all terms served prior
to that current term shall be counted for
purposes of determining whether three
terms have been served and the
renumbering of the existing Section 9 to
Section 10.

Ciudad de Arlington Proposición E

Para agregar Sección 9 del Artículo IV de los
Estatutos de la Ciudad para proveer que
ninguna persona pueda servir como Alcalde por
For A Favor
más de tres términos elejidos y para que
ninguna persona pueda servir como Miembro
Against En Contra
del Consejo por más de tres términos elejidos
y bajo ninguna circunstancia, podrá una
City of Arlington Proposition C
persona
servir por más de doce años en
The issuance of $24,500,000 general
combinación como Miembro del Consejo y
obligation bonds for police and fire
Alcalde, y el término que está sirviendo
fighting facilities and improvements, and
actualmente cada persona como Alcalde o
the levying of a tax in payment thereof.
Miembro del Consejo y todos los términos
Ciudad de Arlington Proposición C
servidos antes de ese termino actual serán
La emisión de $24,500,000 en bonos de
contados con el propósito de determinar si
obligación general para instalaciones y mejoras dicha persona ha servido tres términos y para
de policía y bomberos y la imposición de un
renumerar la Sección 9 actual a Sección 10.
impuesto para el pago de los mismos.

For

A Favor

Against En Contra

Sample Ballot

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.

Precinto 06-ARL

For

A Favor

Against En Contra

5413031166

Instruction Note:

Precinct

Official Ballot Lá Phiếu Chính Thức
Tarrant County

Joint General and Special Elections Các Cuộc Tổng Tuyển Cử và

Bầu Cử Đặc Biệt Kết Hợp

Quận Tarrant

November 06, 2018 - 6 Tháng 11 Năm 2018

Ghi Chú Hướng Dẫn:

City of Arlington Proposition D
The issuance of $8,000,000 general
obligation bonds for improvement and
equipping existing city service and
administrative facilities, and the levying of
a tax in payment thereof.

Thành Phố Arlington Dự luật D

Phát hành các trái phiếu trách nhiệm tổng quát
trị giá $8,000,000 để cải tiến và nâng cấp các
cơ sở dịch vụ và quản lý hành chánh hiện tại
của thành phố, và đánh thuế để trả các trái
phiếu đó.

900001496181

Sample Ballot12059280120009

Sa
M m
ue pl
M st e
ẫu ra

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.

06-ARL

City of Arlington Special Election

Cuộc Bầu cử Đặc biệt Thành phố Arlington

For

City of Arlington Proposition A
The issuance of $137,835,000 general
obligation bonds for street improvements,
and the levying of a tax in payment
thereof.

Against Chống

Thành Phố Arlington Dự luật A

Phát hành các trái phiếu trách nhiệm tổng quát
trị giá $137,835,000 cho các dự án cải tiến
đường phố, và đánh thuế để trả các trái phiếu
đó.

For

Cho

Against Chống

City of Arlington Proposition B
The issuance of $19,165,000 general
obligation bonds for park, open space
and recreation improvements and the
levy of a tax in payment thereof.

Thành Phố Arlington Dự luật B

Phát hành các trái phiếu trách nhiệm tổng quát
trị giá $19,165,000 cho các dự án cải tiến công
viên, không gian ngoài trời và giải trí, và đánh
thuế để trả các trái phiếu đó.

For

Cho

Against Chống

City of Arlington Proposition C
The issuance of $24,500,000 general
obligation bonds for police and fire
fighting facilities and improvements, and
the levying of a tax in payment thereof.

Thành Phố Arlington Dự luật C

Phát hành các trái phiếu trách nhiệm tổng quát
trị giá $24,500,000 cho các dự án cải tiến và cơ
sở cảnh sát và cứu hỏa, và đánh thuế để trả
các trái phiếu đó.

For

Cho

Against Chống

Cho

City of Arlington Proposition E
Addition of Section 9 of Article IV of the
City Charter to provide that no person
shall serve as Mayor for more than three
elected terms and no person shall serve
as a Council Member for more than three
elected terms and under no
circumstances may any person ever
serve for more than twelve years in
combination as a Council Member and
Mayor and the term that each person as
Mayor or as a Council Member is
currently filling and all terms served prior
to that current term shall be counted for
purposes of determining whether three
terms have been served and the
renumbering of the existing Section 9 to
Section 10.

Sample Ballot

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.

Phân khu

Thành Phố Arlington Dự luật E

Bổ sung Mục 9, Điều IV của Hiến Chương
Thành Phố nhằm quy định rằng không có người
nào được giữ chức Thị Trưởng trên ba nhiệm kỳ
được bầu chọn và không có người nào được giữ
chức Ủy Viên Hội Đồng trên ba nhiệm kỳ được
bầu chọn và trong mọi trường hợp không có bất
kỳ người nào được phép kết hợp giữ cả chức Ủy
Viên Hội Đồng và Thị Trưởng trên mười hai
năm. Nhiệm kỳ mà mỗi người giữ chức Thị
Trưởng hoặc Ủy Viên Hội Đồng hiện đang được
bổ nhiệm và tất cả các nhiệm kỳ giữ chức trước
nhiệm kỳ hiện tại đó phải được tính cho mục
đích xác định người đó đã giữ chức ba nhiệm kỳ
hay chưa và việc đánh số Mục 9 hiện tại thành
Mục 10.

For

Cho

Against Chống

5413031166

Instruction Note:

Precinct

