March 1, 2022 | 1 de Marzo 2022 | 1 Tháng 3, 2022
Uniform Election Date Partial Manual Count
Fecha de Elección Uniforme Conteo Manual Parcial
Ngày bầu cử thống nhất kiểm phiếu một phần thủ công
NOTICE IS HEREBY GIVEN:
Dallas County Elections Central Count Station is conducting a partial manual count
of random precincts. Pursuant to Section 127.201(a) of the Texas Election Code,
the general custodian of election records in an election in which an electronic
voting system is used must conduct a partial manual count.
Ballot Counting will begin by 12:00 PM Friday, March 4, 2022 until 4:30 PM and
continue daily until completed.
AVISO QUEDA INDICADO:
La Estación Central de Conteo del Departamento de Elecciones del Condado
Dallas estar conduciendo un conteo manual parcial de precinto. De acuerdo con la
sección 127.201 (a) del Código Electoral de Texas, el custodio general de los
registros electorales en una elección en la cual se utiliza un sistema de votación
electrónica debe llevar a cabo un conteo manual parcial.
El conteo de boletas comenzará a las 12:00 p.m. el miércoles 4 de marzo de 2022
hasta las 4:30 p.m. y continuar diariamente hasta que se complete.

THÔNG BÁO ĐƯỢC ĐƯA RA:
Các Trung tâm bầu cử Quận Dallas đang tiến hành kiểm phiếu thủ công một phần
các khu bầu cử một cách ngẫu nhiên. Căn cứ vào điều 127.201(a) của Bộ luật bầu
cử Texas, người giám sát chung các hồ sơ bầu cử trong một cuộc bầu cử mà hệ
thống bỏ phiếu điện tử được sử dụng phải tiến hành kiểm phiếu một phần bằng
thủ công.
Việc kiểm phiếu sẽ bắt đầu trước 12:00 trưa Thứ Sáu, ngày 4 tháng 3 năm 2022
cho đến 4:30 chiều và tiếp tục hàng ngày cho đến khi hoàn thành.

Danielle Grant, Dallas County Elections Central Count Station

