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ORDER OF GENERAL ELECTION CANCELLATION 

EJEMPLO DE ORDEN DE CANCELACIÓN DE ELECCIONES GENERALES 

LỆNH HỦY BỎ CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ 

 

The City of Dalworthington Gardens hereby cancels the general election scheduled to be held 

on May 6, 2023 in accordance with Section 2.053(a) of the Texas Election Code. The following 

candidates have been certified as unopposed and are hereby elected as follows: 
 

El City of Dalworthington Gardens por la presente cancela la elección que, de lo contrario, se 

hubiera celebrado el 6 de Mayo, 2023 de conformidad, conla Sección 2.053(a) del Código de 

Elecciones de Texas. Los siguientes candidatos han sido certificados como candidatos únicos y 

por la presente quedan elegidos como se haya indicado a continuación: 

 

Thành Phố Dalworthington Gardens theo đây hủy bỏ cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra ngày 6 

tháng Năm, 2023 chiếu theo quy định của Mục 2.053(a), Bộ Luật Bầu Cử Texas. Các ứng cử viên 

sau đây được xác nhận là không có đối thủ tranh cử và theo đây được đắc cử như sau: 

 

Candidate/ Candidato/ Ứng Viên 
 

Cathy Stein Alderman Place 3/ Concejal Posición 3/  

 Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Vị Trí 3 

 

Ed Motley Alderman Place 4/ Concejal Posición 4/ 

Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Vị Trí 4 

 

Mark McGuire Alderman Place 5/ Concejal Posición 5/ 

Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Vị Trí 5 

 

A copy of this order will be posted on Election Day at each polling place that would have 

been used in the election. 

 

El Día de las Elecciones se exhibirá una copia de esta orden en todas las mesas electorales que 

se hubieran utilizado en la elección. 

 

Các ứng cử viên, được tuyên bố là “đã được bầu” tại cuộc họp thông báo hủy bỏ bầu cử, phải đợi 

đến sau ngày bầu cử chính thức và không sớm hơn thời gian tiếp xúc cử tri theo quy định để tuyên 

thệ và nhận nhiệm vụ. Các bản sao của thông báo này cần phải và sẽ được đăng vào Ngày Bầu cử 

tại mỗi địa điểm bỏ phiếu đã được sử dụng nếu cuộc bầu cử không bị hủy bỏ. 

 

Laurie Bianco 
Mayor/ Alcaldesa/ Thị Trưởng 

 

Lola Hazel 
Secretary 

 

Date of adoption: March 20, 2023 


