
 

NOTICE OF DEADLINE TO FILE APPLICATIONS FOR 

PLACE ON THE BALLOT 

(AVISO DE FECHA LIMITE PARA PRESENTAR SOLICITUDES PARA 

UN LUGAR EN LA BOLETA) 
Thông báo về hạn chot nộp đơn xin ghi trí trên lá phiếu 

 

Notice is hereby given that applications for a place on the Burleson ISD School Board Regular 

Election ballot may be filed during the following time:   8:00 am – 4:30 pm, Monday-Friday 
 

(Se da aviso por la presente que las solicitudes para un lugar en la boleta de la Eleccion Regular de Burleson ISD 

School Board se pueden presentar durante el siguiente horario:  8:00 am – 4:30 pm, lunes al viernes) 
 

Thông báo được đưa ra rằng các đơn đăng ký cho một vị trí trong lá phiếu Bầu cử thường xuyên của Hội đồng 

trường ISD của Burleson có thể được nộp trong thời gian sau: 8:00 sáng - 4:30 chiều, Thứ Hai-Thứ Sáu 

 
 

Filing Dates and Times: 
(Fechas y Horario para Entregar Solicitudes)  Ngày và giờ nộp đơn 
 

Start Date:   Wednesday, January 13, 2021   
(Fecha Inicio: el miércoles, el 13 de enero de 2021)  Ngày bắt đầu: Thứ 4 ngày 13 tháng 1 năm 2021 
 

End Date:     Friday, February 12, 2021 at 5:00 pm 
(Fecha Limite: el lunes, el 12 de febrero de 2021 a las 5:00 p.m.)   

Ngày kết thúc: Thứ Sáu, ngày 12 tháng 2 năm 2021 lúc 5:00 chiều 
 

Office Hours:   8:00 am – 4:30 pm   Monday – Friday 
(Horario de la Oficina: durante las horas de 8:00 de la manana a las 4:30 de la tarde, lunes al viernes)   
Giờ hành chính: 8:00 sáng - 4:30 chiều thứ Hai - thứ Sáu 
 

 

Physical address for filing applications in person for place on the ballot: 
(Direccion fisica para presentar las solicitudes en persona para un lugar en la boleta) 

Địa chỉ vật lý để nộp đơn trực tiếp cho lá phiếu: 
 

1160 SW Wilshire Boulevard, Burleson, Texas 76028 
 

Address to mail applications for place on the ballot (if filing by mail):  
(Dirección a donde enviar las solicitudes para un lugar en la boleta (en caso de presentar por correo)):  
Địa chỉ gửi thư ứng tuyển cho vị trí trên lá phiếu (nếu nộp bằng thư): 
 

Burleson ISD, 1160 SW Wilshire Boulevard, Burleson, Texas, 76028  

Attention:  Mary Ellen Burch 
 

       ___Mary Ellen Burch______ _  
       Printed Name of Filing Officer 

(Nombre en letra de molde del Oficial de Archivos)    
Tên in của nhân viên nộp hồ sơ 
 

       _  Mary Ellen Burch___ 
       Signature of Filing Officer 

       (Firma del Oficial de Archivos)   
Chữ ký của nhân viên nộp hồ sơ 

 

       __December 8, 2020 _______ 
       Date Posted   (Fecha arc8ivada)  Ngày đăng 


