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PUBLIC NOTICE OF TEST OF AUTOMATIC
TABULATING EQUIPMENT
Notice is hereby given that the automatic tabulating equipment that will be used
in the Joint Election held on August 20, 2022 will be tested on the following date
and time, at the Tarrant County Elections Facility, 2700 Premier Street, Fort
Worth, to ascertain that it will accurately count the votes cast for all offices and
on all measures.
AVISO PUBLICO DE PROBAR
EL EQUIPO PARA TABULAR AUTOMATICAMENTE
Por la presente se da aviso que el equipo para tabular automáticamente que se
usará en las Elecciónes Conjuntas que se llevará a cabo el 20 de agosto, 2022
se probará durante las siguientes fecha y hora en la Facilidad de Elecciones del
Condado de Tarrant, 2700 Calle Premier, Fort Worth, para determinar si el
equipo contará con exactitud los votos para todos los puestos oficiales y sobre
todos los proyectos de ley.
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA CÁC THIẾT BỊ ĐẾM PHIẾU TỰ ĐỘNG
Thông báo được cho rằng các thiết bị tự động lập bảng sẽ được sử dụng trong
Các cuộc bầu cử chung hiến pháp tổ chức vào ngày 20 tháng 8 năm 2022 sẽ
được kiểm tra vào ngày và giờ sau, tại Cơ sở bầu cử quận Tarrant, 2700
Premier Street, Fort Worth, đễ xác định rằng các thiết bị tự động sẽ đếm chính
xác số phiếu bầu cho tất cả các văn phòng và trên tất cả các biện pháp.
Date and Time of Test
(Fecha y Horas de Prueba)
Ngày giờ kiểm tra
July 15, 2022
15 de juliol de 2022
Ngày 15 tháng 7 năm 2022

9:00 a.m.
9:00 a.m.
09:00

Signature of officer (Firma del Official) (Chữ ký của viên chức)

