
 

 
Kính gửi ứng cử viên Hội đồng Trường, 
 
 
Khu học chánh Độc lập Grand Prairie tiến hành Bầu cử Hội đồng Trường vào tháng 
Năm hàng năm. 
 
Quy trình đăng ký 
 
Để có tên của quý vị trên một lá phiếu, một ứng cử viên địa phương phải đáp ứng tất cả 
các yêu cầu sau: 
 

• Là công dân Hoa Kỳ 
• 18 tuổi vào ngày bắt đầu nhiệm kỳ 
• Là cư dân của học khu trong sáu tháng trước thời hạn nộp đơn 
• Là cư dân của tiểu bang mười hai tháng trước ngày nộp đơn (mười hai tháng 

trước ngày bầu cử đối với các ứng cử viên viết tên) 
• Một cử tri đủ tư cách 

(LƯU Ý: Không bắt buộc ứng cử viên phải đăng ký bỏ phiếu vào thời điểm ứng 
cử viên nộp đơn xin một vị trí trên lá phiếu. Ứng cử viên phải là cử tri đủ điều 
kiện để được bầu). 

 
Đơn xin Vị trí trên Lá phiếu có sẵn tại Văn phòng Điều phối viên Bầu cử ở Trung tâm 
Giáo dục Susan J Simpson tại 2602 South Belt Line Rd., Grand Prairie, Texas 75052. 
Đơn đăng ký có thể được gửi bắt đầu từ ngày 18 tháng 1 năm 2023 đến ngày 17 tháng 
2 năm 2023 trước 5:00 chiều.   
 
Đơn xin Vị trí trên Lá phiếu được nhận tại văn phòng Điều phối viên Bầu cử trong giờ 
làm việc bình thường và phải được ký tên, công chứng, và nêu rõ nơi mà người 
nộp đơn là ứng cử viên. Quý vị có thể nộp đơn trực tiếp, gửi thư, email hoặc fax. Các 
đơn xin được gửi qua thư, email hoặc fax phải được ký, công chứng và nêu rõ nơi 
mà người nộp đơn là ứng cử viên trước khi gửi. 
 
Mẫu Bổ nhiệm Thủ quỹ Chiến dịch phải được nộp cho Văn phòng Điều phối viên Bầu 
cử trước khi chấp nhận hoặc chi tiêu bất kỳ quỹ vận động tranh cử nào hoặc tổ chức bất 
kỳ hoạt động nào liên quan đến chiến dịch. Mẫu đơn có sẵn trên trang web của học khu 
tại liên kết sau: https://www.gpisd.org/Page/44579. Quý vị có thể gửi biểu mẫu trực tiếp, 
gửi thư, email hoặc fax. 
 
Tất cả các đơn nộp là hồ sơ công khai và mở để kiểm tra theo yêu cầu. 
 
Trân trọng, 
 
Debbie Torres 
Debbie Torres, Điều phối viên Bầu cử 
Grand Prairie ISD 
2602 South Belt Line Rd. 
Grand Prairie, TX 75052 
972-237-5515 Điện thoại 
972-237-5533 Fax 
debbie.torres@gpisd.org 
 
  
  


