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XIN THÔNG BÁO một cuộc bầu cử sẽ được tổ chức tại Khu Khu Học Chánh Độc Lập Crosby 
vào ngày 7 tháng Mười Một, 2017 để CÂN NHẮC PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU TÒA NHÀ 
TRƯỜNG HỌC VỚI SỐ TIỀN LÀ $109,500,000 CHO CÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG HỌC, 
ĐẤT, VÀ XE BUÝT, VÀ ĐÁNH THUẾ ĐỂ TRẢ CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ, TẤT CẢ đều theo lệnh được 
Hội Đồng Quản Trị Khu Học Chánh Độc Lập Crosby ban hành hợp thức vào ngày 17 tháng Tám, 2017, 
và lệnh này có nội dung chủ yếu như sau: 
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LỆNH YÊU CẦU KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP CROSBY TỔ CHỨC MỘT 
CUỘC BẦU CỬ TRÁI PHIẾU, QUY ĐỊNH VIỆC TIẾN HÀNH MỘT CUỘC BẦU 
CỬ KẾT HỢP, VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN CUỘC 
BẦU CỬ ĐÓ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

XÉT THẤY RẰNG, Hội Đồng Quản Trị (Hội Đồng Quản Trị) của KHU HỌC CHÁNH ĐỘC 
LẬP CROSBY (Học Khu), nằm ở Quận Harris, Texas (Quận) theo đây nhận định và thấy rằng nên tổ 
chức một cuộc bầu cử để xác định có cho phép Học Khu phát hành các trái phiếu của Học Khu với số tiền 
và cho các mục đích được trình bày ở phần sau của lệnh này (Cuộc Bầu Cử); và 

XÉT THẤT RẰNG, Học Khu sẽ ký hợp đồng với quản trị viên bầu cử (Quản Trị Viên) của Quận 
để tiến hành mọi công việc liên quan đến Cuộc Bầu Cử; và 

XÉT THẤY RẰNG, Cuộc Bầu Cử sẽ do Quận tiến hành và sẽ được tổ chức cùng với các phân 
khu chính trị khác mà Quận cũng đang tiến hành các cuộc bầu cử của họ (các phân khu chính trị khác, gọi 
chung là các Bên Tham Gia), như được cung cấp chiếu theo các điều khoản qui định trong thỏa thuận tổ 
chức bầu cử và/hoặc thỏa thuận tổ chức bầu cử kết hợp hay thỏa thuận tương tự giữa (nếu thích hợp) Học 
Khu, Quận, và/hoặc bất kỳ Bên Tham Gia nào, được ký kết chiếu theo các điều khoản qui định của Mục 
271.002, bản tu chính, Bộ Luật Bầu Cử Texas; và 

XÉT THẤY RẰNG, theo đây Hội Đồng nhận định và quyết định rằng nhu cầu cần xây nhiều 
công trình cải tiến căn bản trong phạm vi Học Khu dẫn tới việc sẽ có lợi cho công chúng nếu yêu cầu và 
tổ chức Cuộc Bầu Cử vào ngày sớm nhất có thể để cho phép phát hành công trái vì các mục đích trình bày 
ở phần sau trong tài liệu này; và 

XÉT THẤY RẰNG, theo đây Hội Đồng nhận định và quyết định rằng các công việc đề cập trước 
đó trong tài liệu này là vì lợi ích của các cư tri hội đủ điều kiện của Học Khu; vì vậy, bây giờ 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP CROSBY RA LỆNH: 

MỤC 1: Cuộc Bầu Cử sẽ được tổ chức tại KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP CROSBY vào 
ngày 4 tháng Mười Một, 2017 ("Ngày Bầu Cử"), đây cũng là ngày bầu cử đồng loạt theo Bộ Luật Bầu Cử 
Tiểu Bang Texas, bản tu chính, và đã ít nhất bảy mươi tám (78) ngày kể từ ngày thông qua lệnh này 
("Lệnh"), để đệ trình các kế hoạch đề nghị sau đây cho các cử tri hội đủ điều kiện của Học Khu: 

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ A 

"Hội Đồng Quản Trị Khu Học Chánh Độc Lập Crosby có được phép phát hành và bán 
các trái phiếu của Học Khu với số tiền gốc là $109,500,000 cho các mục đích thiết kế, 
xây dựng, tu bổ, cải tiến, mua lại, và trang bị cơ sở vật chất trường học, mua các địa điểm 
cần thiết cho các cơ sở vật chất trường học, và mua các xe buýt học đường mới, các trái 
phiếu đó sẽ đáo hạn định kỳ hoặc theo cách khác (không quá 40 năm kể từ ngày phát 
hành) theo luật định; bất kỳ lần phát hành hoặc đợt phát hành trái phiếu nào nói trên sẽ 
chịu lãi suất tính theo năm ở (các) mức (lãi suất cố định, lãi suất thả nổi, lãi suất thay đổi 
hoặc theo cách khác) tùy theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị, với điều kiện là (các) 
mức lãi suất đó sẽ không vượt quá mức tối đa một năm hợp lệ vào thời điểm phát hành 
của bất kỳ đợt phát hành hoặc lần phát hành các trái phiếu đó; và Hội Đồng Quản Trị Học 
Khu có được phép áp dụng và cam kết sử dụng, và cho áp thuế và thu thuế, các khoản 
thuế giá trị tài sản hàng năm đối với tất cả các bất động sản phải đóng thuế trong Học 
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Khu ở mức đủ, mà không giới hạn về mức thuế hoặc số tiền thuế, để trả tiền gốc và lãi 
suất của các trái phiếu và chi phí của bất kỳ hợp đồng tín dụng nào đã ký liên quan đến 
các trái phiếu đó hay không?" 

MỤC 2: Một hoặc nhiều phân khu bầu cử trường học theo đây được thiết lập cho mục 
đích tổ chức Cuộc Bầu Cử, và một hoặc nhiều phòng phiếu theo đây được ấn định để tổ chức Cuộc Bầu 
Cử tại các phân khu bầu cử trường học như đã ghi trong Phụ Lục A của lệnh này (được đưa vào trong 
lệnh này qua tham chiếu vì mọi mục đích).  Ít nhất 79 ngày trước Ngày Bầu Cử đã định, hoặc ngay sau đó 
nếu có thể được một cách hợp lý, Chủ Tịch, Hội Đồng Quản Trị, Giám Đốc Học Khu phụ trách các 
Trường Học, hoặc người được ủy quyền tương ứng của người đó, cùng phối hợp với Quản Trị Viên, sẽ 
xác định và chính thức phê chuẩn việc bổ nhiệm Trưởng Ban Điều Hành, Trưởng Ban Điều Hành Dự 
Khuyết, các Thư Ký Tuyển Cử, và tất cả các viên chức bầu cử khác cho Cuộc Bầu Cử, cùng với bất kỳ 
thay đổi cần thiết nào về phương thức cũng như thủ tục tổ chức bầu cử và có thể hiệu chỉnh, sửa đổi hoặc 
thay đổi các Phụ Lục của Lệnh này dựa trên các địa điểm và ngày giờ chính thức cuối cùng đã thỏa thuận 
giữa Học Khu, Quản Trị Viên, và các Bên Tham Gia, nếu có và nếu thích hợp, trong phạm vi được luật 
pháp hiện hành cho phép. 

A. Trưởng Ban Điều Hành sẽ bổ nhiệm ít nhất hai cử tri cư dân hội đủ điều kiện của Học 
Khu làm các thư ký để tiến hành Cuộc Bầu Cử theo đúng qui định.  Trong phạm vi qui định của Bộ Luật 
Bầu Cử Texas, bản tu chính, hoặc điều luật hiện hành khác, trong số  các thư ký được bổ nhiệm này phải 
có một người nói thông thạo tiếng Tây Ban Nha để làm thư ký thông dịch tiếng Tây Ban Nha cho bất kỳ 
cử tri nào muốn được giúp thông dịch tại các phòng phiếu vào Ngày Bầu Cử.  Nếu Trưởng Ban Điều 
Hành được bổ nhiệm thực tế có đảm trách nhiệm vụ, thì Trưởng Ban Điều Hành Dự Khuyết sẽ là một 
trong các thư ký.  Nếu Trưởng Ban Điều Hành vắng mặt, Trưởng Ban Điều Hành Dự Khuyết sẽ thực hiện 
các nhiệm vụ của Trưởng Ban Điều Hành phân khu bầu cử. 

B. Vào Ngày Bầu Cử, các phòng phiếu sẽ mở cửa như qui định trong Phụ Lục A. 

Quận tham gia Chương Trình Phòng Phiếu Trên Toàn Quận theo Mục 43.007, bản tu chính, Bộ 
Luật Bầu Cử Texas, có nghĩa là bất kỳ cử tri nào của Học Khu đều có thể bỏ phiếu trong Cuộc Bầu Cử tại 
bất kỳ phòng phiếu nào ghi trong Phụ Lục A. 

C. Địa điểm bầu cử sớm chính được qui định trong Phụ Lục B của Lệnh này (theo đây được 
đưa vào tài liệu này dưới dạng tham chiếu cho mọi mục đích).  Người được chỉ định làm Thư Ký phụ 
trách Bỏ Phiếu Sớm như qui định trong Phụ Lục B theo đây được bổ nhiệm làm Thư Ký phụ trách Bỏ 
Phiếu Sớm để tiến hành thủ tục bỏ phiếu sớm trong Cuộc Bầu Cử.   Thư Ký phụ trách Bỏ Phiếu Sớm sẽ 
bổ nhiệm các Phó Thư Ký phụ trách Bỏ Phiếu Sớm.  Văn phòng hoặc địa điểm này sẽ mở cửa để cử tri tới 
bỏ phiếu sớm vào các ngày giờ qui định trong Phụ Lục B.  Thủ tục bỏ phiếu sớm sẽ bắt đầu như quy định 
trong Phụ Lục B và tiếp tục cho tới hết ngày quy định trong Phụ Lục B, theo các điều khoản quy định của 
Bộ Luật Bầu Cử Texas, bản tu chính.  

Ngoài ra, các văn phòng chi nhánh cố định cho thủ tục đích thân tới bỏ phiếu sớm có thể được 
thiết lập và duy trì theo qui định của Bộ Luật Bầu Cử Texas.  Trong trường hợp các địa điểm chi nhánh cố 
định và/hoặc tạm thời đó được thiết lập, thông tin về địa điểm, ngày giờ mở cửa cho thủ tục bỏ phiếu sớm 
tại các văn phòng này sẽ do Quản Trị Viên quyết định, như trình bày trong Phụ Lục B kèm theo đây. 

Ủy Ban Phiếu Bầu Sớm theo đây được thành lập để kiểm phiếu cho kết quả bỏ phiếu sớm.  Người 
được chỉ định làm Trưởng Ban Điều Hành của Ủy Ban Phiếu Bầu Sớm trong Phụ Lục B theo đây được bổ 
nhiệm làm Trưởng Ban Điều Hành của Ủy Ban Bỏ Phiếu Sớm.  Trưởng Ban Điều Hành sẽ bổ nhiệm 
không quá hai cử tri cư dân hội đủ điều kiện của Học Khu làm thành viên Ủy Ủy Ban Bỏ Phiếu Sớm. 
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MỤC 3: Máy bỏ phiếu điện tử có thể được sử dụng để tổ chức và tiến hành Cuộc Bầu Cử 
vào Ngày Bầu Cử; tuy nhiên, với điều kiện là trong trường hợp việc sử dụng các máy bỏ phiếu điện tử đó 
không khả thi, Cuộc Bầu Cử có thể được tiến hành vào Ngày Bầu Cử bằng cách sử dụng lá phiếu giấy 
(trừ khi có quy định khác trong mục này). Máy bỏ phiếu điện tử hoặc lá phiếu giấy có thể được sử dụng 
cho thủ tục đích thân tới bỏ phiếu sớm (trừ khi có quy định khác trong mục này).   Chiếu theo Mục 
61.012, bản tu chính, Bộ Luật Bầu Cử Texas, Học Khu sẽ cung cấp ít nhất một hệ thống máy bỏ phiếu dễ 
sử dụng cho người khuyết tật tại mỗi địa điểm bỏ phiếu được sử dụng trong Cuộc Bầu Cử.  Hệ thống máy 
bỏ phiếu đó sẽ tuân thủ luật pháp Texas và liên bang quy định về việc phải có các hệ thống máy bỏ phiếu 
cho phép các cử tri bị khuyết tật thể chất bỏ phiếu kín.  Các phương thức bỏ phiếu hợp pháp khác có thể 
được sử dụng cho mục đích bỏ phiếu sớm và đích thân tới bỏ phiếu vào ngày Bầu Cử.  Một số trường hợp 
bỏ phiếu sớm có thể được thực hiện qua thư bưu điện. 

MỤC 4: Học Khu cũng sẽ sử dụng Trạm Kiểm Phiếu Trung Tâm (Trạm) theo qui định 
của Mục  127.001 và các mục tiếp theo, bản tu chính, trong Bộ Luật Bầu Cử Texas.  Quản Trị Viên, hoặc 
người được ủy quyền, theo đây được bổ nhiệm làm Trưởng Ban phụ trách Trạm, và sẽ lập một kế hoạch 
bằng văn bản bảo đảm Trạm hoạt động quy củ theo các điều khoản qui định của Bộ Luật Bầu Cử Texas.  
Hội Đồng Quản Trị theo đây cho phép Quản Trị Viên, hoặc người được ủy quyền của người đó, bổ nhiệm 
Trưởng Ban Điều Hành phụ trách Trạm, Giám Sát Viên Kiểm Phiếu, và Chuyên Gia Lập Trình cho Trạm 
và có thể bổ nhiệm các thư ký Trạm khi cần hoặc nếu muốn.  Cuối cùng, Quản Trị Viên sẽ đăng (hoặc 
cho đăng) thông báo và tiến hành kiểm tra máy kiểm phiếu tự động liên quan tới Trạm và hướng dẫn cho 
các viên chức điều hành và thư ký của Trạm theo đúng quy định của Bộ Luật Bầu Cử Texas, bản tu chính.  

MỤC 5: Lá phiếu chính thức sẽ được soạn theo Bộ Luật Bầu Cử Texas, bản tu chính, để 
cho phép cử tri bỏ phiếu "THUẬN" hoặc "CHỐNG" đối với kế hoạch đề nghị nói trên. Kế hoạch này 
được ghi trong lá phiếu với nội dung chủ yếu như sau: 

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ A 

" KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP CROSBY PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU TRỊ GIÁ 
$109,500,000 CHO CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG HỌC, ĐẤT, VÀ CÁC XE BUÝT, 
VÀ ĐÁNH THUẾ ĐỂ TRẢ CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ." 

MỤC 6: Tất cả các cử tri cư dân hội đủ điều kiện của Học Khu sẽ được phép bỏ phiếu tại 
Cuộc Bầu Cử, và vào Ngày Bầu Cử, các cử tri đó sẽ bỏ phiếu tại phòng phiếu quy định.  Cuộc Bầu Cử sẽ 
được tổ chức và diễn ra theo quy định của Bộ Luật Bầu Cử Texas, bản tu chính, trừ khi được sửa đổi theo 
các quy định của Bộ Luật Giáo Dục Texas, bản tu chính, và có thể theo quy định của luật pháp.  Trong 
phạm vi luật pháp quy định, tất cả các tài liệu bầu cử và các thủ tục liên quan tới Cuộc Bầu Cử sẽ được in 
bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. 

MỤC 7: Một bản sao y của Lệnh Bầu Cử này sẽ được coi là thông báo hợp thức về Cuộc 
Bầu Cử nói trên.  Thông báo này, bao gồm cả phần chuyển ngữ tiếng Tây Ban Nha của bản thông báo, sẽ 
được đăng ít nhất một lần trong một tờ báo lưu hành rộng rãi ở Học Khu, và sẽ được đăng tối thiểu 10 
ngày và tối đa 30 ngày trước Ngày Bầu Cử.  Ngoài ra, thông báo này, cùng với bản chuyển ngữ tiếng Tây 
Ban Nha của thông báo đó, sẽ được niêm yết (i) trên bảng tin dùng để niêm yết thông báo họp của Hội 
Đồng Quản Trị trễ nhất là 21 ngày trước Ngày Bầu Cử, (ii) tại ba địa điểm công cộng trong phạm vi ranh 
giới Học Khu trễ nhất là 21 ngày trước Ngày Bầu Cử, và (iii) ở một nơi nổi bật tại mỗi phòng phiếu vào 
Ngày Bầu Cử và trong thời gian bỏ phiếu sớm.  Ngoài ra, trong hai mươi mốt (21) ngày trước Ngày Bầu 
Cử, Học Khu sẽ tiếp tục đăng thông báo đó trên trang web của Thành Phố ở nơi nổi bật.  

MỤC 8: Theo quy định của và chiếu theo Mục 3.009(b)(5) và (7) tới (9) của Bộ Luật Bầu 
Cử Texas, tính đến thời điểm bắt đầu năm tài khóa của học khu là ngày 1 tháng Bảy, 2017, Học Khu có 
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tổng số tiền vốn gốc còn nợ là $124,259,986; tổng số tiền lãi suất còn nợ đối với các nghĩa vụ nợ đó của 
Học Khu, cho tới hết ngày đáo hạn tương ứng, là $83,444,485; và Học Khu đã áp dụng một khoản thuế 
giá trị tài sản để trả nợ cho các khoản nợ còn lại của Học Khu là $0.50 trên mỗi $100 giá trị bất động sản 
được định thuế và phải đóng thuế.  Học Khu ước tính mức thuế giá trị tài sản để trả nợ là $0.48 trên mỗi 
$100 giá trị bất động sản phải đóng thuế đã định nếu các trái phiếu đưa ra bỏ phiếu quyết định trong Cuộc 
Bầu Cử được phê chuẩn và phát hành (có lưu ý tới các trái phiếu còn nợ của Học Khu và các trái phiếu sẽ 
được đưa ra bỏ phiếu quyết định trong Cuộc Bầu Cử này, chứ không phải là các lần phê chuẩn phát hành 
trái phiếu sau này của Học Khu).  Các trái phiếu được cử tri quyết định trong cuộc bầu cử này sẽ đáo hạn 
định kỳ hoặc đáo hạn theo cách khác sau số năm cụ thể (nhưng không quá 40 năm kể từ ngày phát hành), 
theo quy định của luật pháp Texas hiện hành, mặc dù cơ quan ước tính rằng, dựa trên các điều kiện thị 
trường trái phiếu hiện tại, các trái phiếu đó sẽ đáo hạn trong thời gian 31 năm kể từ ngày phát hành.  Mức 
thuế dự toán và giai đoạn đáo hạn nói trên chỉ là các mức ước tính, với điều kiện chấp hành luật Texas, và 
không phải là mức tối đa áp dụng cho mức thuế suất giá trị tài sản của Học Khu hoặc giai đoạn đáo hạn 
cho các trái phiếu sẽ được cử tri quyết định trong Cuộc Bầu Cử này. 

MỤC 9: Hội Đồng Quản Trị cho phép Chủ Tịch, Hội Đồng Quản Trị, Giám Đốc Học Khu 
phụ trách các Trường Học, hoặc người được ủy quyền tương ứng của một trong các bên nói trên, thương 
lượng hoặc ký một hoặc nhiều thỏa thuận bầu cử kết hợp, các hợp đồng dịch vụ bầu cử, và/hoặc các hợp 
đồng hay thỏa thuận tương tự với Quận, đại diện bởi Quản Trị Viên và qua người này, và bất kỳ bên tham 
gia nào nếu muốn hoặc nếu bắt buộc để tuân thủ luật hiện hành, như được cho phép và chiếu theo các 
điều khoản qui định của Bộ Luật Bầu Cử Texas, bản tu chính.  Ngoài ra, Hội Đồng Quản Trị còn ủy 
quyền cho Chủ Tịch, Hội Đồng Quản Trị, Giám Đốc Học Khu phụ trách các Trường Học, hoặc người 
được ủy quyền tương ứng của một trong các bên đó thực hiện các thay đổi chuyên môn đối với Lệnh này, 
cần thiết để bảo đảm tuân thủ luật pháp Texas hiện hành hoặc luật liên bang hoặc để thực thi ý định của 
Hội Đồng Quản Trị, như trình bày trong lệnh này. Qua việc áp dụng tất cả các điều khoản quan trọng và 
cần thiết cho một thỏa thuận bầu cử kết hợp, mục đích của Lệnh này là để tuân thủ Mục 271.002(d) của 
Bộ Luật Bầu Cử Texas, bản tu chính, mà Hội Đồng Quản Trị không cần làm gì thêm. 

MỤC 10: Các câu trình bày trong phần giới thiệu của Lệnh này theo đây được thấy là đúng, 
và các câu trình bày đó theo đây được đưa vào trong Lệnh này vì mọi mục đích và được phê chuẩn là một 
phần của phán quyết cũng như kết luận của Hội Đồng Quản Trị. 

MỤC 11: Tất cả các lệnh và nghị quyết, hoặc các phần của các lệnh và nghị quyết đó, mâu 
thuẫn hoặc không phù hợp với bất kỳ điều khoản quy định nào của Lệnh này theo đây bị bãi bỏ trong 
phạm vi mâu thuẫn đó, và các điều khoản quy định của Lệnh này sẽ có giá trị chi phối đối với tất cả các 
vấn đề được lệnh thực hiện trong Lệnh này. 

MỤC 12: Lệnh này sẽ được thiết lập và thực thi theo luật Tiểu Bang Texas và Hợp Chủng 
Quốc Hoa Kỳ.  

MỤC 13: XÉT THẤY RẰNG, theo đây chúng tôi nhận định, quyết định, và tuyên bố rằng 
cuộc họp thông qua lệnh này được tổ chức công khai, và thời gian, địa điểm và nội dung công việc chung 
sẽ được cân nhắc tại cuộc họp đó, kể cả Lệnh này, đã được thông báo công khai, theo quy định của 
Chương 551, bản tu chính, Bộ Luật Chính Quyền Texas. 

MỤC 14: Nếu bất kỳ điều khoản quy định nào của Lệnh này hoặc việc áp dụng điều khoản 
quy định đó đối với bất kỳ người hoặc hoàn cảnh nào được thấy là vô hiệu, phần còn lại của Lệnh này và 
việc áp dụng điều khoản quy định đó đối với những người và hoàn cảnh khác vẫn sẽ có hiệu lực, và Hội 
Đồng Quản Trị theo đây tuyên bố rằng Lệnh này vẫn sẽ được thực thi mà không cần có điều khoản vô 
hiệu đó. 
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MỤC 15: Lệnh này sẽ có hiệu lực kể từ sau ngày thông qua chính thức, và được lệnh thực 
hiện như vậy. 

BỞI VẬY, QUÝ VỊ SẼ được thông báo về tất cả các vấn đề và dữ kiện ghi trong Thông Báo Bầu 
Cử ở trên. 

 

   /s/  Cathi Hughes     
Thư Ký, Hội Đồng Quản Trị 
Khu Học Chánh Độc Lập Crosby 

 

* * * 
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Phụ Lục A 

THÔNG TIN VỀ PHÒNG PHIẾU VÀ PHÂN KHU BẦU CỬ VÀO NGÀY BẦU CỬ 

Ngày Bầu Cử: 7 tháng Mười Một, 2017 
Các Địa Điểm Bỏ Phiếu trong Ngày Bầu Cử mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối.  
Các Trưởng Ban Điều Hành: sẽ do Quản Trị Viên quyết định. 

Các Phân Khu 
 theo Học Khu 

Các Phân Khu 
 theo Quận 

Các Phòng Phiếu 

1 0063 
San Jacinto Community Center 
604 Highland Woods Drive, Highlands, Texas 77562-4546 

2 0097, 1008 
Newport Elementary School 
430 North Diamondhead Boulevard, Crosby, Texas 77532-
4103 

3 0103 
Comfort Suites 
7209 Garth Road, Baytown, Texas 77521-8706 

4 0251 
Charles R. Drew Elementary School 
223 Red Oak Avenue, Crosby, Texas 77532-8660 

5 0387 
Highlands Elementary School 
200 East Wallisville Road, Highlands, Texas 77562-3896 

6 0502, 0988 
Crosby Kindergarten Center  PreK Center North 
5910 Pecan Street, Crosby, Texas 77532-5866 

7 0531 
Crosby Volunteer Fire Station No. 1 
2502 Highway 90, Crosby, Texas 77532 

8 0604 
Indian Shores Community Center 
20700 Block of Appaloosa Trail, Crosby, Texas 77532-
3255 

9 0700 
First Baptist Church Huffman Youth Center 
25259 FM 2100 Road, Huffman, Texas 77336-4103 

 

[Phần còn lại của trang này được cố ý để trống.] 
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Phụ Lục B 

BỎ PHIẾU SỚM  

Thủ tục bỏ phiếu sớm bắt đầu từ thứ Hai, ngày 23 tháng Mười, 2017 và kết thúc vào thứ Sáu, ngày 3 
tháng Mười Một, 2017. Thư Ký Phụ Trách Bỏ Phiếu Sớm: Stan Stanart, 1001 Preston, 4th Floor, Room 
439, Houston, Texas 77002. 
Trưởng Ban Điều Hành của Ủy Ban Bỏ Phiếu Sớm: sẽ do Quản Trị Viên quyết định. 
Các cử tri được quyền bỏ phiếu theo diện đích thân tới bỏ phiếu sớm có thể làm như vậy tại bất kỳ địa 
điểm Bỏ Phiếu Sớm nào. 
 

Bỏ Phiếu Sớm và Ngày Giờ 

Ngày Giờ 
Thứ Hai, 23 tháng Mười, 2017 tới thứ Sáu, 27 tháng Mười, 2017 8 giờ sáng – 4 giờ 30 chiều 
Thứ Bảy, ngày 28 tháng Mười, 2017  7 giờ sáng - 7 giờ tối  
Chủ Nhật, ngày 29 tháng Mười, 2017 1 giờ chiều – 6 giờ chiều 
Thứ Hai, ngày 30 tháng Mười, 2017  
đến thứ Sáu, ngày 3 tháng Mười Một, 2017 

7 giờ sáng - 7 giờ tối  

 

Phòng Phiếu Chính cho Thủ Tục Bỏ Phiếu Sớm 

Harris County Administration Building 
1001 Preston Street, 4th Floor 

Houston, Texas 77002 

Phòng Phiếu Chi Nhánh Cố Định cho Thủ Tục Bỏ Phiếu Sớm 

Moody Park Community Center 
3725 Fulton Street, Houston, 77009 

Rosewood Funeral Home – Atascocita, 
Community Room 
17404 W. Lake Houston Pkwy, Atascocita, 77346 

Kashmere Multi-Service Center 
4802 Lockwood Drive, Houston, 77026 

Crosby Branch Library 
135 Hare Road, Crosby, 77532 

Ripley House Neighborhood Center 
4410 Navigation Boulevard, Houston, 77011 

North Channel Branch Library 
15741 Wallisville Road, Houston, 77049 

H.C.C.S. Southeast College 
6960 Rustic St., Parking Garage, Houston, 77087 

Baytown Community Center 
2407 Market Street, Baytown, 77520 

Young Neighborhood Library 
5107 Griggs Road, Houston, 77021 

Kyle Chapman Activity Center 
7340 Spencer Highway, Pasadena, 77505 

Fiesta Mart 
8130 Kirby Drive, Houston, 77054 

Freeman Branch Library 
16616 Diana Lane, Houston, 77062 

Metropolitan Multi-Service Center 
1475 W. Gray Street, Houston, 77019 

Scarsdale County Annex 
10851 Scarsdale Boulevard, Houston, 77089 

Harris County Public Health 
2223 W. Loop S. Fwy, 1st Floor, Houston, 77027 

Alief ISD Administration Building 
4250 Cook Road, Houston, 77072 

SPJST Lodge #88 
1435 Beall Street, Houston, 77008 

Harris County MUD 81 
805 Hidden Canyon Road, Katy, 77450 

Northeast Multi-Service Center 
9720 Spaulding Street, Building #4, Houston, 77016 

Nottingham Park 
926 Country Place Drive, Houston, 77079 

Alvin D. Baggett Community Center 
1302 Keene Street, Galena Park, 77547 

Katy Branch Library 
5414 Franz Road, Katy, 77493 
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John Phelps Courthouse 
101 S. Richey Street, Pasadena, 77506 

Lone Star College – Cypress Center 
19710 Clay Road, Katy, 77449 

Sunnyside Multi-Purpose Center 
9314 Cullen Boulevard, Houston, 77051 

City of Jersey Village – City Hall 
16327 Lakeview Drive, Jersey Village, 77040 

Hiram Clarke Multi-Service Center 
3810 W. Fuqua Street, Houston, 77045 

Richard & Meg Weekley Community Center 
8440 Greenhouse Road, Cypress, 77433 

Bayland Park Community Center 
6400 Bissonnet St., Houston, 77074 

Juergen’s Hall Community Center 
26026 Hempstead Highway, Cypress, 77429 

Tracy Gee Community Center 
3599 Westcenter Drive, Houston, 77042 

Prairie View A&M University – Northwest 
9449 Grant Road, Hosuton, 77070 

Trini Mendenhall Community Center 
1414 Wirt Road, Houston, 77055 

Fallbrook Church 
12512 Walters Road, Houston, 77014 

Lone Star College – Victory Center 
4141 Victory Drive, Houston, 77088 

Klein Multipurpose Center, Room 402 
7500 FM 2920, Klein, 77379 

Acres Homes Multi-Service Center 
6719 W. Montgomery Road, Houston, 77091 

Tomball Public Works Building 
501B James Street, Tomball, 77375 

Hardy Senior Center 
11901 West Hardy Road, Houston, 77076 

Lone Star College – Creekside Center 
8747 West New Harmony Trail, Tomball, 77375 

Octavia Fields Branch Library 
1503 South Houston Avenue, Humble, 77338 

Spring First Church – Teen Center 
1851 Spring Cypress Road, Spring, 77388 

Kingwood Community Center, Room 102 
4102 Rustic Woods Drive, Kingwood, 77345 

Lone Star College North Harris – CDC Building
2700 W W Thorne Drive, Houston, 77073 

 
Bỏ phiếu sớm qua thư 

Đơn xin bỏ phiếu qua thư cần phải nhận được trễ nhất là cuối ngày làm việc (4 giờ 30 chiều) thứ Sáu, 
ngày 27 tháng Mười, 2017. Đơn xin lá phiếu bầu qua thư  (ABBM) hoặc đơn xin bưu thiệp liên bang vui 
lòng gửi tới: Stan Stanart, P.O. Box 1148, Houston, Texas 77251-1148. Đơn xin ABBM có thể gửi qua 
email tới bbm@cco.hctx.net. Đơn xin bưu thiệp liên bang có thể gửi qua email tới fpca@cco.hctx.net. 


