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NOTICE OF DEADLINE TO FILE AN APPLICATION FOR PLACE ON THE BALLOT 
AVISO DEL PLAZO PARA PRESENTAR UNA SOLICITUD DE LUGAR EN LA VOTACIÓN 

THÔNG BÁO VỀ HẠN NỘP ĐƠN XIN GHI TÊN TRÊN LÁ PHIẾU 

Notice is hereby given that an application for a place on the Kennedale ISD School Board Regular Election Ballot 
may be filed during the following times: 8:00 a.m. – 4:00 p.m. Wednesday, January 19 through Friday, February
18, 2022 and until 5:00 p.m. on Friday, February 18, 2022.

Se da el aviso que se podrá presentar una solicitud para un lugar en la boleta electoral regular de la Junta Escolar 
del Distrito de Kennedale en las siguientes fechas : 8:00 am - 4:30 pm, de lunes a viernes comenzando el 
miércoles, 19 de enero hasta el viernes, 18 de febrero del 2022 y hasta las 5 p.m. el viernes, 18 de enero de 2022.

Chúng tôi xin thông báo rằng có thể nộp đơn đăng ký cho một vị trí trong của hội đồng trường ISD lá phiếu bầu cử 
trong các thời gian sau: 8:00 sáng - 4:00 chiều. Thứ Tư, ngày 19 tháng 1 đến thứ sáu, ngày 18 tháng 2 năm 2022
và đến 5 giờ chiều vào Thứ Sáu, ngày 18 tháng 2 năm 2022.

Physical address for filing an application in person for place on the ballot: 
Dirección física para presentar una solicitud en persona para un lugar en la boleta 
Địa chỉ văn phòng để có thể đích thân tới nộp đơn xin ghi tên trên lá phiếu: 

Kennedale ISD Administration Building, 120 West Kennedale Parkway, Kennedale, Texas 76060 

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 để gửi đơn xin giữ chỗ trên lá phiếu (nếu nộp qua đường bưu điện): 

Kennedale ISD Administration Building, 120 West Kennedale Parkway, Kennedale, Texas 76060 
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