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NOTICE OF DEADLINE TO FILE AN APPLICATION FOR PLACE ON THE BALLOT 

(AVISO DE FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR UNA SOLICITUD PARA UN LUGAR EN LA BOLETA) 
(THÔNG BÁO THỜI HẠN CHÓT NỘP ĐƠN XIN GHI TÊN TRANH CỬ TRÊN LÁ PHIẾU) 

(關於申請選票席位的截止日期的通知) 
 

 
Notice is hereby given that an application for a place on the Harris County Mun. Utility District #191 

(name of political subdivision/party) 
 

Regular/Special/Primary Election ballot may be filed during the following time:  (see below)  
(circle one) 

 

(Se da aviso por la presente que una solicitud para un lugar en la boleta de la Elección 
 
Regular/Especial/Primaria del  Dist. de Serv. Públi. #191 de Harris Co.  se pueden  
(marcar una con un círculo) (nombre de la subdivisión política/partido) 
 
presentar durante el siguiente horario:  (ver más abajo)            ) 
 
(Sau đây xin thông báo thời gian nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên lá phiếu của Cuộc Bầu Cử 
 
 Thông Thường/Đặc Biệt/Sơ Bộ của Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Thành Phố Số 191 Quận Harris 
 (khoanh tròn một lựa chọn)                                (tên của phân khu chính trị/đảng phái)                                                            
 
là như sau:                           (xem dưới đây)                                                        ) 
 

(特此公告，申請登記   Harris縣市政公用事業區第191區___________________________    

             （政治分區/政黨名稱）                   

  普通/特別/初期選舉之選票席位可在如下時間辦理：（見下文 )_______________________) 

   （圈選一項） 

 

Filing Dates and Times: 

(Fechas y Horario para Entregar Solicitudes) 

(Ngày và Giờ Nộp Đơn) 

(申請日期及時間) 

 

Start Date:  2022-01-19  End Date:  2022-02-18, 5:00PM  

(Fecha Inicio) (Fecha Límite) 

(Ngày Bắt Đầu) (Ngày Kết Thúc) 

(開始日期) (截止日期) 

 

Office Hours:  9:00AM--12:00PM   

(Horario de Oficina) 

(Giờ Làm Việc) 

(辦公時間) 

 

 

 



 
Physical address for filing an application in person for place on the ballot: 
(Dirección a física para presentar una solicitud en persona para un lugar en la boleta) 
(Địa chỉ nơi có thể đích thân tới nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên lá phiếu) 

(親自辦理選票席位申請的地址是) 

12 Greenway Plaza, Ste. 1100, Houston, Texas 77046 
 

 
Address to mail an application for place on the ballot (if filing by mail): 
(Dirección a donde enviar una solicitud para un lugar en la boleta (en caso de presentar por correo)) 
(Địa chỉ nhận đơn xin ghi tên tranh cử trên lá phiếu (nếu gửi qua đường bưu điện)) 

(辦理郵寄選票席位申請的地址是 (若以郵寄方式申請)) 

12 Greenway Plaza, Ste. 1100, Houston, Texas 77046 
 

 
Email or Fax Number to send an application for place on the ballot: 
(Dirección de correo electrónico o número de fax para enviar una solicitud para un lugar en la boleta) 
(Địa chỉ email hoặc số fax nhận đơn xin ghi tên tranh cử trên lá phiếu) 

(用於發送選票席位申請的電子郵箱或傳真號碼) 

info@jldjr.com      fax: 281-220-8984 
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