
Preview Ballot
03/10/2022 15:19:06

Precinct 06-DAL Precinto 06-DAL
May 7, 2022 7 de Mayo de 2022

Constitutional Joint Elections Constitución Elecciónes Conjuntas

Tarrant County Condado de Tarrant
Page 1 of 1 Página 1 de 1

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.
City of Dalworthington Gardens 
Special Election
Elección Especial de la Ciudad de 
Darlworthington Gardens
City of Dalworthington Gardens 
Proposition A
Ciudad de Dalworthington Gardens 
Propuesta A
"The reauthorization of the 
local sales and use tax in the 
City of Dalworthington 
Gardens, Texas at the rate of 
one-fourth of one percent to 
continue providing revenue 
for maintenance and repair of 
municipal streets. The tax 
expires on the fourth 
anniversary of the date of this 
election unless the imposition 
of the tax is reauthorized."
“Volver a autorizar el 
impuesto local a las ventas y 
al uso en la Ciudad de 
Dalworthington Gardens, a la 
tasa de un cuarto del uno por 
ciento para seguir generando 
ingresos para mantenimiento 
y reparación de calles 
municipales. El impuesto 
vence en el cuarto aniversario 
de la fecha de esta elección a 
menos que se vuelva a 
autorizar la imposición del 
mismo”.

For A Favor

Against En Contra

City of Dalworthington Gardens 
General Election
Elección General de la Ciudad de 
Darlworthington Gardens

Unopposed Candidates Declared 
Elected
Mayor                       Laurie Bianco
Alderman Place 1     John King
Alderman Place 2     Steve Lafferty
Candidatos sin oponentes declarados 
electos
Alcaldesa                      Laurie Bianco
Concejal Posición 1      John King
Concejal Posición 2      Steve Lafferty
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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: Vui lòng sử 
dụng viết mực màu xanh dương 
hoặc đen để đánh dấu trên lá 
phiếu. Để bỏ phiếu cho lựa chọn 
của quý vị trong mỗi vòng tranh 
cử, tô kín ô cho sẵn ở bên lựa 
chọn của quý vị.
City of Dalworthington Gardens 
Special Election
Cuộc bầu cử Công khố phiếu Thành 
phố Dalworthington Gardens
City of Dalworthington Gardens 
Proposition A
Thành phố Dalworthington Gardens Dự 
luật A
"The reauthorization of the 
local sales and use tax in the 
City of Dalworthington 
Gardens, Texas at the rate of 
one-fourth of one percent to 
continue providing revenue 
for maintenance and repair of 
municipal streets. The tax 
expires on the fourth 
anniversary of the date of this 
election unless the imposition 
of the tax is reauthorized."
"Tái phê chuẩn khoản thuế 
doanh thu và sử dụng địa 
phương tại Thành Phố 
Dalworthington Gardens, Texas, 
ở mức một phần tư của một 
phần trăm để tiếp tục cung cấp 
ngân quỹ cho việc bảo trì và sửa 
chữa các đường phố của thành 
phố.  Khoản thuế suất này hết 
hạn vào thời điểm tròn năm thứ 
tư kể từ ngày bầu cử này, trừ khi 
việc tiếp tục áp dụng thuế được 
tái phê chuẩn."

For Cho

Against Chống

City of Dalworthington Gardens 
General Election
Cuộc Tổng Tuyển Cử của Thành phố 
Dalworthington

Unopposed Candidates Declared 
Elected
Mayor                       Laurie Bianco
Alderman Place 1     John King
Alderman Place 2     Steve Lafferty
Các Ứng Cử Viên Không Có Đổi Thủ 
Tranh Cử Được Tuyên Bố Trúng Cử
Thị Trưởng
Laurie Bianco
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Vị Trí 1
John King
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Vị Trí 2
Steve Lafferty
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