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NOTICE OF DEADLINE TO FILE AN APPLICATION FOR PLACE ON THE BALLOT 

(AVISO DE FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR UNA SOLICITUD PARA UN LUGAR EN LA BOLETA) 
(THÔNG BÁO THỜI HẠN CHÓT NỘP ĐƠN XIN GHI TÊN TRANH CỬ TRÊN LÁ PHIẾU) 

 
 
Notice is hereby given that an application for a place on the City of Arlington General Election ballot may 
be filed during the following time: 
 
Se da aviso por la presente que una solicitud para un lugar en la boleta de la Elección General de la Ciudad 
de Arlington se pueden presenter durante el siguiente horario:    
Theo đây, chúng tôi xin thông báo về thời gian có thể nộp đơn xin ghi tên trên lá phiếu của cuộc tổng tuyển 
cử tại Thành phố Arlington như sau: 
 

Filing Dates and Times: 
(Fechas y Horario para Entregar Solicitudes) 
(Ngày và Giờ Nộp Đơn) 
Start Date: Wednesday, January 19, 2022                     End Date: Friday, February 18, 2022 
(Fecha Inicio): Miércoles, el 19 de enero 2022               (Fecha Límite): Viernes, el 18 de febrero 2022 
(Ngày Bắt Đầu): Thứ Tư, ngày 19/01/2022                    (Ngày Kết Thúc): Thứ Sáu, ngày 18/02/2022 
 
Office Hours: 8:00 A.M. – 5:00 P.M. Monday - Friday  
(Horario de Oficina): 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde – de lunes al viernes 

   (Giờ Làm Việc): 8h00 sáng đến 5h00 chiều – Thứ Hai đến thứ Sáu 
 
 
Physical address for filing an application in person for place on the ballot: 
(Dirección a física para presentar una solicitud en persona para un lugar en la boleta) 
(Địa chỉ nơi có thể đích thân tới nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên lá phiếu) 
 
City Secretary’s Office, 101 W. Abram Street, 3rd Floor, Arlington, TX 76010 
 
Address to mail an application for place on the ballot (if filing by mail): 
(Dirección a donde enviar una solicitud para un lugar en la boleta (en caso de presentar por correo) 
(Địa chỉ nhận đơn xin ghi tên tranh cử trên lá phiếu (nếu gửi qua đường bưu điện) 
 
City Secretary’s Office, ATTN: Alex Busken, City Secretary, 101 W. Abram Street, Arlington, TX 
76010 
 
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) 
(Địa chỉ email hoặc số fax nhận đơn xin ghi tên tranh cử trên lá phiếu) 
 
Email: alex.busken@arlingtontx.gov                                   Fax Number: 817-459-6189 
 
NOTE: Please note that a candidate’s application for a place on the ballot and all of its components 
(including the filing fee or a petition in lieu of a filing fee) must be delivered to the City Secretary’s 
Office at the same time, not separately. Candidates submitting an application and a filing fee may file 
them together in person or by mail, but not by email or fax. Candidates submitting an application with a 
petition in lieu of a filing fee may file them together in person or by mail, email, or fax. Please be advised 
that applications and petitions to be submitted by email or fax must be notarized (or sworn before 
someone authorized to administer an oath under Texas law) prior to sending. 
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NOTA: Por favor tenga en cuenta que la solicitud de un candidato para un lugar en la boleta y todos 
sus componentes (incluida la tarifa de presentación o una petición en lugar de una tarifa de 
presentación) deben entregarse a la Oficina del Secretario de la Ciudad al mismo tiempo, no por 
separado. Los candidatos que presenten una solicitud y una tarifa de presentación pueden presentarlos 
juntos en persona o por correo, pero no por correo electrónico o fax. Los candidatos que presenten una 
solicitud con una petición en lugar de una tarifa de presentación pueden presentarlos juntos en persona 
o por correo, correo electrónico o fax. Tenga en cuenta que las solicitudes y peticiones que se envíen
por correo electrónico o fax deben ser notarizadas (o juradas ante una persona autorizada para
administrar un juramento según la ley de Texas) antes de enviarlas.

Lưu ý: Xin lưu ý rằng đơn xin ứng cử cho một vị trí trên lá phiếu và tất cả các thành phần của đơn xin 
này (bao gồm phí nộp đơn hoặc đơn xin miễn lệ phí nộp đơn) phải được gửi đến Văn phòng Thư Ký 
Thành Phố cùng một lúc, không phải riêng lẻ. Ứng viên muốn nộp đơn và lệ phí nộp đơn có thể nộp 
trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, không được gửi qua email hoặc fax. Các ứng cử viên nộp đơn cùng 
với đơn xin miễn lệ phí nộp đơn có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, email, hoặc fax. Xin 
lưu ý rằng các đơn xin ứng cử và đơn xin miễn lệ phí được gửi qua email hoặc fax phải được công 
chứng (hoặc tuyên thệ trước người có thẩm quyền thực hiện lời tuyên thệ theo luật Texas) trước khi 
gửi. 

Signature of Filing Officer Printed Name of Filing Officer 
(Nombre en letra de molde del Oficial de Archivos) (Firma del Oficial de Archivos) 
(Chữ Ký của Viên Chức phụ trách Nộp Đơn) (Tên Viết Bằng Chữ In của Viên Chức phụ trách Nộp Đơn)  

12/20/2021 
Date Posted 

 
(Ngày Niêm Yết) 
(Fecha archivada) 

Alex Busken


