
SAMPLE BALLOT
General and Special Elections
Harris County, Texas
November 03, 2020

BOLETA DE MUESTRA
Elecciones Generales Y Especiales
Condado de Harris, Texas
3 de noviembre, 2020

LÁ PHIẾU MẪU
Các Cuộc Tổng Tuyển Cử Và Bầu Cử Đặc
Biệt
Quận Harris, Texas
Ngày 3 Tháng 11, 2020

選票樣本
普選與特別選舉
Texas 州 Harris 縣
2020年11月3日

TO VOTE:  Mark the ballot by placing an "X" in the
square beside the candidate of your choice.  To vote
"FOR" or "AGAINST" a proposition on the ballot,
mark the ballot by placing an "X" in the square
indicating the way you wish to vote. You may vote for
a write-in candidate by placing an "X" in the square
beside the write-in choice and writing the name of the
write-in candidate of your choice. Vote for None or 1
unless indicated in the contest.

BẦU PHIẾU: Điền lá phiếu bằng cách đánh dấu “X”
vào ô vuông bên cạnh tên của ứng cử viên mà quý vị
lựa chọn. Để bầu phiếu “THUẬN” hoặc “CHỐNG” cho
kế hoạch đề nghị ghi trên lá phiếu, đánh dấu “X” vào
ô vuông bên cạnh trên lá phiếu chỉ cách mà quý vị
mong muốn bầu chọn. Quý vị có thể bầu cho ứng cử
viên ghi thêm bằng cách đánh dấu "X" vào ô vuông
bên cạnh lựa chọn ghi thêm và viết tên ứng cử viên
ghi thêm của quý vị lựa chọn. Bỏ phiếu cho Không Gì
hoặc 1 trừ khi được chỉ dẫn cách khác trong vòng
tranh cử.

Para Votar: Marque la boleta con una equis "X" en el
cuadro al lado del candidato que prefiere. Para votar
"A FAVOR" o "EN CONTRA" de una proposición en
la boleta, marque su boleta con una equis "X" en el
cuadro indicando como desea votar. Usted puede
votar por un candidato inscrito marcando una "X" al
lado del cuadro de la opción "voto escrito" y
escribiendo el nombre de su candidato. Vote por
ninguno o uno a menos que esté indicado en el
concurso electoral.

投票時:  投票時: 在您所屬意
的候選人選項旁的方格內以
"X" 記號來標選您的選票。在
選票上提案的贊成或反對選項
旁的方格內以"X"記號來標選
您的選擇。如果您要選擇「附
加候選人」，在您所屬意的
「附加投票選項」旁的方格內
以"X"記號來標選您的選票。
以及寫下您所屬意附加候選人
的名字。可選擇不投或投 1 個
選項, 除非另有指示。

Harris County Emergency Services District No. 46, General
Election
Distrito de Servicios de Emergencia del Condado Harris Nro. 46,
Elección General
Cơ Quan Dịch Vụ Khẩn Cấp Số 46 Quận Harris, Cuộc Tổng
Tuyển Cử
Harris 縣緊急事件服務第 46  區, 普選

John Coyle

John Bollom

Brandon Buell

HC ESD 046, Board of Emergency Services Commissioners
HC ESD 046, Junta de Comisionados de Servicios de
Emergencias
HC ESD 046, Ủy Ban Điều Hành Dịch Vụ Khẩn Cấp
HC ESD 046, 緊急服務委員會
Vote for none, one, or two
Vote por ninguno, uno, o dos
Bỏ phiếu cho không gì, một, hoặc hai
可選擇不投或最多投2個選項
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