
NOTICE OF DEADLINE TO FILE APPLICATIONS FOR 

PLACE ON THE BALLOT 

(AVISO DE FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR SOLICITUDES PARA OCUPAR 

UN LUGAR EN LA BOLETA) 

THÔNG BÁO VỀ HẠN CHÓT ĐỂ NỘP ĐƠN XIN ĐẶT TÊN ỨNG CỬ VIÊN TRÊN LÁ PHIẾU 

Notice is hereby given that applications for a place on the City of Pelican Bay
(Regular/Special/Primary) Election ballot may be filed during the following time: 

(Se da aviso por la presente que las solicitudes para ocupar un lugar en la boleta de la elección 

(regular/especial/primaria) de City of Pelican Bay se pueden presentar durante las siguientes

fechas y horarios: 

Thông báo theo đây rằng những đơn xin đặt tên ứng cử viên trên Lá Phiếu Tuyển Cử Thành phố Pelican 
Bay (tên chính đảng/đảng) (Thường Kỳ/Đặc Biệt/Sơ Bộ)
có thể được nộp trong khoảng thời gian sau đây: (Khoanh một cái) 

Filing Dates and Times: 

(Fechas y horario para presentar las solicitudes) 

Ngày và Giờ Nộp đơn: 

Start Date: January 19, 2022 End Date: February 18, 2022 

Office Hours:  Monday - Friday; 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 

(Desde): 19 enero 2022 (Hasta): 18 febrero 2022 

(Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.) 

Ngày Đầu   19 Tháng Giêng, 2022 Ngày Cuối   18 Tháng Hai, 2022 

Giờ Làm Việc: Thứ Hai – Thứ Sáu; 8:00 sáng – 5:00 chiều 

Physical address for filing applications in person for place on the ballot:  

(Dirección física para presentar en persona las solicitudes para ocupar un lugar en la boleta:) 

Địa chỉ văn phòng cho việc chính tự mình nộp đơn xin đặt tên trên lá phiếu: 

City Secretary's Office 

1300 Pelican Circle
Azle, TX 76020

Address to mail applications for place on the ballot (if filing by mail):  

(Dirección postal para enviar las solicitudes por correo para ocupar un lugar en la boleta): 

Địa chỉ bưu chính để gửi đơn xin đặt tên ứng cử viên trên lá phiếu (nếu nộp qua bưu chính): 

City Secretary's Office 

1300 Pelican Circle
Azle, TX 76020

Email or Fax Number to send an application for place on the ballot:  

(Dirección de correo electrónico o número de fax para enviar una solicitud para un lugar en la boleta): 

Email hoặc Số Fax để gửi đơn đăng ký vào phiếu bầu):  

secretary@cityofpelicanbay.com
817-444-2725

Teri Anthony
Printed Name of Filing Officer 

(Nombre en letra de imprenta del funcionario de registro) 

Viết Tên của Viên Chức Làm Đơn 

Signature of Filing Officer  

(Firma del funcionario de registro) 

Chữ Ký của Viên Chức Làm Đơn 

Date Posted: December 20, 2021

(Fecha del anuncio: 20 de diciembre de 
2021) 

Ngày Đăng báo  20 Tháng Mười Hai, 2021 

mailto:citysecretary@lakeworthtx.org



