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Ngày mai là Ngày Bầu Cử cho Các Cuộc Bầu Cử Thống Nhất, Ngày 1 Tháng 5

Houston - Ngày mai, Thứ Bảy, Ngày 1 Tháng 5, là Ngày Bầu Cử cho các cử tri hội đủ điều kiện ở các khu vực
của quận hạt. Các cử tri có thể đi bầu bất cứ lúc nào từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, tại bất kỳ địa điểm bầu cử nào
trong số 102 địa điểm trên toàn Quận Hạt Harris. Các cử tri muốn gửi lại lá phiếu bằng thư có thể đích thân
mang tới văn phòng tại 1001 Preston, Houston, Texas, 77002 trong giờ phòng phiếu mở cửa. Để biết các địa
điểm đi bầu gần nhất và thời gian ước tính chờ đợi, hãy vào trang HarrisVotes.com/locations. Tổng cộng có
18,612 cử tri đã bầu phiếu trong Thời Gian Bầu Cử Sớm đã kết thúc vào Thứ Ba, Ngày 27 Tháng 4.
Cô Isabel Longoria, Giám Đốc Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris nói rằng: “Cuộc bầu cử này quan trọng đối với nhiều
khu vực địa phương và bao gồm các chức vụ như thị trưởng, hội đồng ủy viên học đường, cũng như các trái
phiếu cho các khu vực tiện ích. Bất kỳ cử tri hội đủ điều kiện nào chưa đi bầu, đều có thể đi bầu ngay tại bất kỳ
địa điểm nào trong quận hạt vào Ngày Bầu Cử, và tôi khuyến khích họ được lắng nghe tiếng nói của chính
mình.”
Các quy định về COVID-19 tiếp tục được áp dụng, tất cả các địa điểm bầu cử đã được thiết lập để giữ khoảng
cách an toàn. Các trạm rửa tay vệ sinh được thiết lập tại tất cả các địa điểm bầu cử, và các cử tri sẽ được cấp
bao bọc ngón tay và giấy lau khử trùng để sử dụng trong lúc bầu phiếu.

Các khu vực có cuộc bầu cử vào Tháng 5 là những nơi có màu đậm hơn trong bản đồ này

Quận Hạt Harris đang tổ chức bầu cử cho các khu vực pháp lý sau đây: Thành Phố Pasadena, Thành Phố
Humble, Thành Phố Missouri City, Thành Phố Nassau Bay, Thành Phố South Houston, Thành Phố Southside
Place, Thành Phố Webster, Thành Phố West University Place, Cy- Champ PUD, Khu Vực Quản Lý Phía Đông
Lake Houston, Goose Creek CISD khu vực số 1, Goose Creek CISD khu vực số 2, Goose Creek CISD khu vực số 5,
HC FWSD 001A, HC MUD 170, HC MUD 217, HC WCID 001, HC WCID 070, Humble ISD, Học Khu Lee College,
NW HC MUD 005, Pasadena ISD, Sunbelt FWSD khu vực xác định, Timber Lane UD, Trail of the Lakes MUD, HC
MUD 081, HC MUD 082, HC UD 006.

Để biết thêm thông tin, bao gồm các lá phiếu mẫu và các địa điểm bầu cử, vào trang mạng HarrisVotes.com và
theo dõi @HarrisVotes trên Twitter, Facebook và Instagram.
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