
Sample Ballot

Precinct KEL-08 Precinto KEL-08
November 5, 2019 5 de Noviembre de 2019
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Ballot Instructions:
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.

Keller Independent School District 
Special Election
Elección Especial del Distrito Escolar 
Independiente de Keller
Keller Independent School District 
Proposition A
Proposición A del Distrito Escolar 
Independiente de Keller
The issuance of $315,000,000 of 
bonds by the Keller Independent 
School District for the acquisition, 
construction, renovation and 
equipment of school facilities in the 
District and levying the tax in 
payment thereof.
La emisión de bonos por 
$315,000,000 por el distrito escolar 
Independiente de Keller para la 
adquisición, la construcción, la 
renovación y el equipamiento de 
instalaciones escolares en el 
Distrito, y la imposición de 
impuestos para el pago de dichos 
bonos.
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Sample Ballot

Precinct KEL-08 Phân khu bầu cử KEL-08
November 5, 2019 Ngày 5 tháng 11, năm 2019

Constitutional Joint Elections Các cuộc bầu cử chung hiến pháp

Tarrant County Quận Tarrant
Page 1 of 1 Trang 1 của 1

Ballot Instructions:
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:
Lá Phiếu Giấy: Vui lòng sử dụng 
viết mực màu xanh hoặc đen để 
đánh dấu các lựa chọn của quý vị 
trên lá phiếu. Để bỏ phiếu cho lựa 
chọn của quý vị trong mỗi vòng 
tranh cử, tô kín ô cho sẵn ở bên 
phải lựa chọn của quý vị.

Keller Independent School District 
Special Election
Cuộc bầu cử đặc biệt của học khu độc 
lập Keller
Keller Independent School District 
Proposition A
Học khu độc lập Keller Dự luật A
The issuance of $315,000,000 of 
bonds by the Keller Independent 
School District for the acquisition, 
construction, renovation and 
equipment of school facilities in the 
District and levying the tax in 
payment thereof.
Càp $315,000,000 tiến trái phiếu 
bởi Học Khu Độc Lập Keller cho 
việc tiếp thu, xây dựng, trùng tu và 
trang bị cho các cơ sở trường trong 
học khu và thu thuế để thanh toản.
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