Cuộc bầu cử của Hội đồng Thành
Thành phố North Richland Hills sẽ tổ chức một cuộc bầu cử vào ngày 1 tháng 5 năm 2021 cho
các Vị trí 1, 3, 5 và 7 của Hội đồng Thành phố. Để tìm hiểu về các ứng viên và lấy thông tin liên
hệ của họ, vui lòng xem mẫu đơn đăng ký của họ tại www.nrhtx.com/filings. Các ứng cử viên
của hội đồng trường học cũng sẽ có mặt trên lá phiếu. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập
trang mạng của khu học chính của quý vị.

Ứng cử viên Hội đồng Thành phố
• Đặt 1

Tito Rodriguez

• Đặt 3

Suzy Compton
• Đặt 5
Patrick Faram
Crystal Ndidi Ibe
Emmanuel Ngemto
• Đặt 7
Kelvin Deupree

Giờ Bỏ phiếu*

• Thứ Hai - Thứ Sáu, ngày 19 - 23 tháng 4, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
• Thứ Bảy, ngày 24 tháng 4, 7 giờ sáng - 7 giờ tối
• Chủ nhật, ngày 25 tháng 4, 11 giờ sáng - 4 giờ chiều
• Thứ Hai. - Thứ Ba, ngày 26 - 27 tháng 4, 7 giờ sáng - 7 giờ tối
• Thứ Bảy, ngày 1 tháng Năm, 7 giờ sáng - 7 giờ tối
*Có thể thay đổi.

Địa điểm Bỏ phiếu

Cử tri NRH có thể đến bất kỳ địa điểm bỏ phiếu nào trong Quận Tarrant. Các địa điểm bỏ phiếu
sớm và bỏ phiếu trong Ngày Bầu cử bao gồm trung tâm Dan Echols Center, 6801 Glenview Dr.,
và thư viện NRH Library, 9015 Grand Ave. Vào Ngày Bầu cử, trung tâm Bursey Road Senior
Center cũ, 7301 Bursey Rd, cũng sẽ mở cửa để bỏ phiếu. Xem danh sách đầy đủ các địa điểm
tại http://www.tarrantcounty.com/en/elections/Upcoming-ElectionInformation.html?linklocation=Iwantto&linkname=Upcoming%20Election%20Information.
Nếu có thắc mắc về cuộc bầu cử Hội đồng Thành phố, vui lòng truy cập www.nrhtx.com/election
hoặc gọi số 817-427-6060.

