May 24, 2022

24 de Mayo 2022

Ngày 24 Tháng 5, 2022

Uniform Election Date Partial Manual Audit
Uniforme Conteo Manual Parcial
Thống nhất kiểm tra kết quả từng phần

NOTICE IS HEREBY GIVEN:
Dallas County Elections Central Count Station is conducting a partial manual audit 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 audit. The audit will begin at 3:00 PM
Friday, May 27, 2022 until 4:30 PM and continue daily beginning June 6 at 10:00 AM
– 4:30 PM until completed.
AVISO QUEDA INDICADO:
Elecciones del Condado de Dallas la estación central de conteo está conduciendo un
conteo manual parcial de precintos aleatorios. 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 3:00 p.m. del viernes 27
de Mayo de 2022 hasta las 4:30 p.m. y continuar diariamente hasta el 6 de junio a las
10:00 a.m. – 4:30 p.m. o hasta que se complete.
THÔNG BÁO ĐƯỢC ĐƯA RA:
Trung tâm Bầu cử Quận Dallas đang tiến hành kiểm tra thủ công một phần các khu
bầu cử một cách ngẫu nhiên. Căn cứ vào Mục 127.201 (a) của Bộ luật Bầu cử Texas,
người quản lý chung hồ sơ bầu cử mà trong đó hệ thống bỏ phiếu điện tử được sử
dụng phải tiến hành kiểm tra thủ công từng phần. Quá trình kiểm tra sẽ bắt đầu lúc
3 giờ chiều thứ sáu, ngày 27 tháng 5 năm 2022 cho đến 4:30 chiều và tiếp tục hàng
ngày bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 từ 10 sáng đến 4:30 chiều cho đến khi hoàn thành.
Danielle Grant, Dallas County Elections Central Count Station
Elecciones del Condado Dallas la Estación Central de Conteo
Danielle Grant, Trung tâm kiểm phiếu Quận Dallas

