Public Notice of Test of Voting Equipment and Automatic Tabulating Equipment

Registered Voters of Dallas County
Notice is herby given that the automatic tabulation equipment to be used for the Joint Primary
Election for Early Voting in Person, Election Day and Ballot By Mail will be tested on February 8, 2022
at 10:00 AM at the Dallas County Elections Office 1520 Round Table Dr. Dallas, Texas 75247 with
equipment testing beginning February 2, 2022 through completion.
Testing is held to insure that all votes cast for all office and races on all measures will be counted
accurately
Votantes Registrados del Condado de Dallas
Aviso que el equipo de votación y la tabulación automática se utilizara para la Elección Primaria Conjunta
del partido Democrático y Republicano durante la Votación Adelantada en Persona, el Día de la Elección y
Boleta por Correo. La prueba de equipo de votación será el 8 de febrero de 2022 a las 10:00 AM en la
Oficina de Elecciones del Condado de Dallas 1520 Round Table Dr., Dallas, Texas 75247 con pruebas de
equipos empezando el 2 de febrero 2022 hasta terminación.
Las pruebas se llevan a cabo para asegurar que todos los votos emitidos para todos los cargos y las carreras
en todas las medidas se contarán con precisión.”
Cử tri đã ghi danh của Quận Dallas
Thông báo được đưa ra rằng máy kiểm phiếu tự động sẽ được sử dụng cho cuộc bầu cử sơ bộ để bỏ phiếu
sớm, Ngày Bầu cử và Bỏ phiếu Qua Thư sẽ được kiểm tra thử vào ngày 8 tháng 2 năm 2022 lúc 10 giờ sáng
tại Văn phòng bầu cử Quận Dallas tại 1520 Round Table Dr. Dallas, Texas 75247 với thiết bị kiểm tra bắt
đầu ngày 2 tháng 2, 2022 cho đến khi hoàn thành
Thử nghiệm được thực hiện để đảm bảo rằng tất cả các phiếu bầu cho tất cả chức vụ và cuộc đua sẽ được
tính chính xác

More information at www.dallascountyvotes.org
Para más información visite: www.dallascountyvotes.org
Tìm hiểu thêm thông tin tại www.dallascountyvotes.org

