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NOTICE OF DRAWING FOR PLACE ON BALLOT 

Notice is hereby given of a drawing to determine the order in which the names of candidates are to be 

printed on the ballot for the election to be held on MAY 1, 2021, in FORT WORTH, Texas.  The drawing 

will be held at 10:00 A.M. on FEBRUARY 22, 2021, at CITY HALL, 200 TEXAS STREET/CITY 

COUNCIL CHAMBER, FORT WORTH, Texas.  

Officer Conducting Drawing 

AVISO DEL SORTEO PARA DETERMINAR EL ORDEN DE CANDIDATOS EN LA 

BOLETA ELECTORAL 

Por medio del presente aviso se comunica que habrá un sorteo para determinar el orden en el que 

aparecerán impresos los nombres de los candidatos en la boleta de votación para la elección que se 

celebrará el 1 DE MAYO DE 2021 en FORT WORTH, Texas.  El sorteo tendrá lugar a las 10:00 A.M. 

el 22 DE FEBRERO DE 2021, en el AYUNTAMIENTO, en 200 TEXAS STREET, CÁMARA DEL 

AYUNTAMIENTO, FORT WORTH, Texas.  

Funcionario responsable del sorteo 

THÔNG BÁO RÚT THĂM THỨ TỰ TÊN TRÊN PHIẾU BẦU 

Xin thông báo với quý vị rằng chúng tôi sẽ thực hiện cuộc rút thăm để quyết định thứ tự các tên ứng cử 

viên sẽ được in trên phiếu bầu cho cuộc bầu cử được tổ chức vào NGÀY 1 THÁNG NĂM, 2021 tại 

FORT WORTH,  Texas.  Cuộc rút thăm sẽ được tổ chức lúc 10:00 sáng, NGÀY 22 THÁNG HAI, 2021 

tại TÒA THỊ CHÍNH CỦA THÀNH PHỐ, 200 TEXAS STREET /PHÒNG HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH 

PHỐ, FORT WORTH, Texas.  

__________________________________ 
Viên chức Thực hiện Rút thăm 

https://www.fortworthtexas.gov/departments/communications/fwtv
https://www.fortworthtexas.gov/departments/communications/fwtv
https://www.fortworthtexas.gov/departments/communications/fwtv


Fort Worth Council Chamber is wheelchair accessible. Persons with disabilities who plan to attend this 
meeting and who may need accommodations, auxiliary aids, or services such as interpreters, readers, or 
large print are requested to contact the City’s ADA Coordinator at (817) 392-8552 or e-
mail ADA@FortWorthTexas.gov at least 48 hours prior to the meeting so that appropriate arrangements 
can be made.  If the City does not receive notification at least 48 hours prior to the meeting, the City will 
make a reasonable attempt to provide the necessary accommodations 
 
La Cámara del Ayuntamiento de Fort Worth tiene acceso para sillas de ruedas. Se solicita a las personas 
con discapacidades que planean asistir a esta reunión y que puedan necesitar adaptaciones, ayudas 
auxiliares o servicios tales como intérpretes, lectores o impresiones en letra grande, se comuniquen con 
el Coordinador de la Asociación Estadounidense de Personas con Discapacidades (ADA) de la ciudad 
llamando al teléfono (817) 392-8552 o por correo electrónico a ADA@FortWorthTexas.gov al menos 
48 horas antes de la reunión para que se puedan hacer los arreglos necesarios. Si la Ciudad no recibe una 
notificación al menos 48 horas antes de la reunión, se hará un intento razonable para proporcionar las 
adaptaciones necesarias.    
 
 
Những ai đi bằng xe lăn có thể vào Phòng họp Hội đồng Forth Worth. Những người khuyết tật định dự 
cuộc họp này và có thể sẽ cần sự hỗ trợ, những phương tiện phụ hoặc những dịch vụ như thông dịch, 
máy đọc sách dành cho người khiếm thị hoặc cần đọc chữ in lớn, được yêu cầu liên hệ Điều phối viên 
Luật ADA của Thành phố theo số (817) 392-8552 hoặc địa chỉ e-mail ADA@FortWorthTexas.gov ít 
nhất 48 giờ trước cuộc họp để nhân viên sắp xếp kịp thời. Nếu không được thông báo ít nhất 48 giờ trước 
cuộc họp thì Thành phố sẽ cố gắng hợp lý để bố trí những trợ giúp đặc biệt cần thiết.  
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	THÔNG BÁO RÚT THĂM THỨ TỰ TÊN TRÊN PHIẾU BẦU

