Sample Ballot
5 de Noviembre de 2019
Condado De Tarrant
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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.
Town of Flower Mound Special
Election
Elección Especial de la Municipalidad
de Flower Mound

Constitución Elecciónes Conjuntas
Page 1 of 1 Página 1 de 1
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Town of Flower Mound Proposition A
Propuesta A de la Municipalidad de
Flower Mound

The reauthorization of the local
sales and use tax in the Town of
Flower Mound, Texas at the rate of
one-quarter (1/4) of one percent
(1%) to continue providing revenue
for maintenance and repair of
municipal streets.
La reautorización del impuesto
sobre las ventas y el impuesto
sobre utilización de bienes locales
de la Ciudad de Flower Mound a la
tarifa de un-cuarto de uno por
ciento para continuar produciendo
ganancias por mantenimiento y
reparación de las calles
municipales.
For A Favor

Against En Contra
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Sample Ballot
Ngày 5 tháng 11, năm 2019
Quận Tarrant
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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.
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.
Town of Flower Mound Special
Election
Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt của Thị Trấn
Flower Mound

Các cuộc bầu cử chung hiến pháp
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Town of Flower Mound Proposition A
Dự Luật A của Thị Trấn Flower Mound

The reauthorization of the local
sales and use tax in the Town of
Flower Mound, Texas at the rate of
one-quarter (1/4) of one percent
(1%) to continue providing revenue
for maintenance and repair of
municipal streets.
Việc tái áp dụng thuế bán và sử
dụng tại địa phương ở Thị trấn
Flower Mound, Texas với tỷ lệ một
phần tư (1/4) của một phần trăm
(1%) để tiếp tục cung cấp doanh
thu cho việc bảo trì và sửa chữa
đường phố.
For Cho

Against Chống
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