
NOTICE OF DEADLINE TO FILE APPLICATIONS FOR 
PLACE ON THE BALLOT 

(AVISO DE FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR SOLICITUDES PARA 
UN LUGAR EN LA BOLETA) 

(THÔNG BÁO VỀ HẠN CHÓT NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ GHI TÊN TRÊN PHIẾU BẦU) 
 
Notice is hereby given that applications for a place on the City of Forest Hill General Election ballot 
may be filed during the following time: 
(Se avisa por la presente que las solicitudes para un lugar en la boleta para la elección general de la ciudad 
de Forest Hill se pueden presentar durante el siguiente horario): 
(Bằng văn bản này, có thông báo rằng các đơn đăng ký cho một vị trí trong lá phiếu Tổng tuyển cử của Thành 
phố Forest Hill có thể được nộp trong thời gian sau:): 
 
Filing Dates and Times:  
(Fechas y horario para las presentaciones): 
(Các Ngày và Giờ Nộp Đơn Đăng Ký): 
 
Start Date: January 18, 2023 End Date: February 17, 2023 
(Fecha de inicio: 18 de enero de 2023) (Fecha límite: 17 de febrero de 2023) 
(Ngày Bắt Đầu: Ngày 18 tháng 1 năm 2023) (Ngày Kết Thúc: Ngày 17 tháng 2 năm 2023) 
 
Office Hours:  Monday – Friday 8:00 a.m. – 5:00 p.m. 
(Horas de oficina: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.) 
(Giờ hành chính: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 las solicitudes en persona para un lugar en la boleta): 
(Địa chỉ để trực tiếp đến nộp đơn đăng ký ghi tên trên phiếu bầu): 
 
3219 California Parkway, Forest Hill, TX 76119 
 
Address to mail applications for place on the ballot (if filing by mail): 
(Dirección a donde enviar las solicitudes para un lugar en la boleta [en caso de presentarlas por correo]): 
(Địa chỉ để gửi đơn đăng ký ghi tên trên phiếu bầu qua đường bưu điện [nếu nộp đơn qua đường bưu điện]): 
 
City of Forest Hill 
3219 California Parkway 
Forest Hill, TX 76119 
 
Email or Fax Number to send an application for place on the ballot:  
aanderson@foresthilltx.org  
817-568-3049 
(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 xin vị trí trên lá phiếu) 
 
_____________________________  Amy L. Anderson__________ 
Signature of Filing Officer   Printed Name of Filing Officer 
(Firma de la funcionaria de registro)  (Nombre en letra de imprenta de la funcionaria de registro) 
(Chữ Ký của Viên Chức Nộp Đơn)  (Tên Viết In Hoa của Viên Chức Nộp Đơn) 
 
_____________________________ 
Date Posted 
(Fecha de publicación) 
(Ngày Đăng) 

mailto:aanderson@foresthilltx.org

