
Cuộc Bầu Cử của Hội Đồng Quản Trị Trường Khu Học Chánh Độc Lập Klein 
Quý vị có thể bỏ phiếu vào ngày bầu cử tại các phòng phiếu theo phân khu trong quận Harris, từ 7 giờ sáng đến 7 
giờ tối.  Để biết các phòng phiếu theo phân khu, vui lòng liên lạc Văn Phòng Bầu Cử Quận Harris tại số 713-755-6965 
or http://www.harrisvotes.com/.  

Vị trí số 1 trong hội đồng quản trị trường của Klein ISD (hiện do cô Georgan Reitmeier đảm trách) và vị trí số 2 (chưa 
có người, gần đây do ông Steven E. Smith đảm trách) sẽ được ghi trong lá phiếu của cuộc bầu cử.  (Liên lạc với cô 
Beverly McGlasson tại số 832-249-4171 hoặc bmcglasson@kleinisd.net để biết thêm thông tin).  

Vị trí 1 

Vị trí 2 

Lệnh Bầu Cử 
Lịch Bầu Cử của Tiểu Bang 2017 
Ủy Ban Đạo Đức Texas 
Tổng Trưởng Tiểu Bang 
Thông Báo Bầu Cử [tiếng Tây ban nha, tiếng Việt, tiếng 
Hoa]  

Thông Tin Tổng Quát về Ghi Danh Bỏ Phiếu: Quý vị 
phải ít nhất 17 tuổi 10 tháng mới đủ điều kiện ghi danh bỏ 
phiếu.  Hồ sơ ghi danh bỏ phiếu của quý vị sẽ bắt đầu có 
hiệu lực 30 ngày sau khi nhận được hoặc vào ngày quý vị 
tròn 18 tuổi, thời điểm nào đến sau sẽ áp dụng.  QUÝ VỊ 
PHẢI LÀ CÔNG DÂN HOA KỲ  MỚI ĐỦ ĐIỀU KIỆN GHI DANH 
BỎ PHIẾU. Nếu quý vị chuyển đến quốc gia khác, quý vị 
phải ghi danh lại ở quốc gia định cư mới của quý vị. Để biết 
thêm thông tin, vui lòng gọi Văn Phòng Tổng Trưởng Tiểu 
Bang tại số 1-800-252-8683. 

Bản chuyển ngữ tiếng Tây ban nha, tiếng Việt, hoặc tiếng 
Hoa 

 

Các ngày quan trọng:  
22 tháng Bảy, 2017 - 21 tháng Tám, 2017 (lúc 5:00 pm) 
Giai Đoạn Ứng Cử Viên Nộp Đơn xin Ghi Tên Tranh Cử 
Trên Lá Phiếu 

8 tháng Chín, 2017, hội thảo dành cho Các Ứng Cử Viên 
tại Văn Phòng 
Trung Tâm 

3 tháng Mười, 2017, diễn đàn Các Ứng Cử Viên tại Klein 
Multipurpose Center 
, 7:00 pm  

23 tháng Mười, 2017 - 3 tháng Mười một, 2017 
Bỏ phiếu sớm tại các phòng phiếu theo phân khu qui 
định của Quận Harris 

Vui lòng lưu ý tất cả các đơn xin tham gia bầu cử và tài 
liệu báo cáo tài chánh của chiến dịch tranh cử được lưu 
hồ sơ với nhân viên có thẩm quyền lưu hồ sơ cấp địa 
phương, cô Beverly McGlasson, Klein ISD, 7200 Spring-
Cypress Road, Klein, Texas 77379. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi số 832-249-4171 
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