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Cuộc bầu cử sơ bộ chung được công bố
Cho Quận Dallas
Dallas, Texas – Tòa án Ủy viên Quận Dallas đã phê duyệt hợp đồng giữa Quản trị viên Bầu cử Quận Dallas Michael

Scarpello, Chủ tịch Đảng Dân chủ Quận Dallas Kristy Noble, và Chủ tịch Đảng Cộng hòa Quận Dallas Jennifer Stoddard
Hajdu để tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ chung đầu tiên của Quận Dallas.
Cuộc thảo luận về một cuộc bầu cử sơ bộ chung bắt đầu hai tháng trước đó với một thỏa thuận được đạt được bởi Chủ
tịch Đảng Dân chủ và Cộng hòa vào ngày 7 tháng 1 năm 2022 và được Tòa án Ủy viên Quận Dallas phê duyệt vào ngày
11 tháng 1 năm 2022. Hợp đồng này dành cho cuộc bầu cử sơ bộ ngày 1 tháng 3 và sẽ cho phép cử tri từ cả hai đảng bỏ
phiếu tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào ở Quận Dallas. Trong các cuộc bầu cử sơ bộ trước đây, cử tri bị giới hạn bỏ
phiếu tại các trung tâm bỏ phiếu dành riêng cho đảng hoặc đứng trong đảng Cộng hòa hoặc Đảng Dân chủ tại một địa
điểm trung tâm bỏ phiếu chung.
Xem lệnh tòa án Ủy viên Quận Dallas hoàn chỉnh TẠI ĐÂY.
Để cung cấp kinh nghiệm tốt nhất cho cử tri cho cuộc bầu cử sơ bộ sắp tới, đảng Dân chủ và Cộng hòa và Quận Dallas đã
hợp tác với nhau để chuẩn bị cho cuộc bầu cử sơ bộ chung đầu tiên. Điều này sẽ cho phép chúng tôi phân bổ nguồn lực
và phối hợp để đảm bảo quá trình bỏ phiếu suôn sẻ cho tất cả mọi người, bất kể bạn bỏ phiếu ở đâu hoặc bạn chọn bỏ
phiếu cho Đảng nào", Thẩm phán Clay Jenkins của Dallas Cho biết.
"Tôi muốn khen ngợi Quản trị viên bầu cử Michael Scarpello và nhân viên bộ bầu cử vì đã tạo điều kiện cho bầu cử sơ
bộ chung và cam kết của họ để tiến hành các cuộc bầu cử công bằng và hiệu quả", Chủ tịch Đảng Cộng hòa Stoddard
Hajdu nói.
"Tháng 11 này, cuộc sống và nền dân chủ của chúng ta phụ thuộc vào phiếu bầu của bạn, và bước đầu tiên là cuộc bầu
cử sơ bộ ngày 1 tháng 3", Chủ tịch Đảng Dân chủ Quận Dallas Kristy Noble nói. “Các cuộc bầu cử địa phương thường
giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ, và chúng tôi kêu gọi mọi đảng viên Dân chủ bỏ phiếu! Bạn có thể quyết định
tương lai của Texas vào ngày 1 tháng 3.”
Một cuộc bầu cử sơ bộ chung bao gồm:
Thay đổi Trung tâm Bỏ phiếu
Cử tri Quận Dallas từ cả hai đảng có thể bỏ phiếu tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào ở Quận Dallas và Sở bầu cử
Quận Dallas sẽ cố gắng sử dụng tất cả các trung tâm bỏ phiếu trên toàn quận. Giờ đây, các cử tri sẽ có thể lựa chọn
đảng của họ một cách kín đáo tại bảng tiêu chuẩn thay vì tham dự các trung tâm bỏ phiếu dành riêng cho Đảng
hoặc đứng chờ trong hàng Đảng Cộng hòa hay Đảng Dân Chủ tại một trung tâm bỏ phiếu. Hạn chót để ghi danh bỏ
phiếu cho cuộc bầu cử sơ bộ ngày 1 tháng 3 năm 2022 là ngày 31 tháng 1. Bạn có thể truy cập trang web
DallasCountyVotes.org để kiểm tra tình trạng ghi danh của mình hoặc tải xuống đơn ghi danh cử tri.
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Lương cao cho nhân viên phòng phiếu
Để đảm bảo các trung tâm bỏ phiếu có nhân viên phù hợp, Quận Dallas sẽ trả chênh lệch cho nhân viên phòng phiếu
cao hơn mức lương của Tiểu bang là $12/giờ. Điều này làm tăng mức lương của nhân viên bầu cử lên $16/giờ và các
thẩm phán bầu cử lên $18/giờ.
Khám phá cơ hội làm việc tại các cuộc bầu cử TẠI ĐÂY.
Quy trình bỏ phiếu quen thuộc
Cử tri Quận Dallas sẽ có cơ hội bỏ phiếu ở cùng một địa điểm và gần một số cuộc bầu cử lớn gần đây.
Khi các chi tiết được hoàn tất, thông tin thêm có thể được tìm thấy tại DallasCountyVotes.org.
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