Bầu cử của Thành phố Grand Prairie
THỊ TRƯỞNG VÀ HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ GRAND PRAIRIE
QUẬN

VIÊN CHỨC ĐƯỢC
BẦU CỬ HIỆN TẠI

THỜI HẠN
NHIỆM KỲ

Thị trưởng (Theo thông lệ)

Ron Jensen

05/2022

Thị trưởng Tạm quyền, Quận 8 (Theo
thông lệ)
Phó Thị trưởng Tạm quyền, Quận 1

Greg Giessner

05/2021

Jorja Clemson

*05/2020

Quận 2

Jim Swafford

05/2022

Quận 3

Mike Del Bosque

*05/2020

Quận 4

John Lopez

05/2022

Quận 5

Cole Humphreys

05/2021

Quận 6

Jeff Wooldridge

05/2021

Địa điểm 7 (Theo thông lệ)

Jeff Copeland

*05/2020

* Một cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 2 tháng 5 năm 2020, cho các nhiệm kỳ kết thúc vào tháng 5 năm 2020. Tất cả các vị
trí sẽ có nhiệm kỳ ba năm.

Các cuộc họp của Hội đồng Thành phố được tổ chức vào thứ Ba tuần đầu tiên và tuần thứ ba mỗi tháng, ngoại trừ
các tháng 7, tháng 10 và tháng 12 thì mỗi tháng sẽ chỉ có một cuộc họp. Biên bản các cuộc họp trước đây của Hội
đồng Thành phố có tại:
https://www.gptx.org/city-government/city-secretary/city-council-meetings/council-meeting-agendas-action-minutes

Tiêu chuẩn để ứng cử vào Hội đồng Thành phố
1.
Phải là công dân Hoa Kỳ.
2.
Phải từ 18 tuổi trở lên khi bắt đầu nhiệm kỳ để được ghi tên ứng cử;
3.
Phải là cư dân Texas trong 12 tháng và của Thành phố Grand Prairie trong 6 tháng ngay trước ngày thứ 45
trước cuộc bầu cử;
a.
Ngoài ra, các ứng cử viên cho Quận 1 và 3 phải là cư dân của quận tương ứng và phải là cư dân của
quận đó trong ít nhất sáu tháng trước ngày nộp đơn ứng cử.
4.
Không phải đối tượng đang được phán xử là không có đủ năng lực tinh thần;
5.
Không bị kết án mắc trọng tội mà không được ân xá hoặc đã
được phục hồi quyền Công dân bằng hành động chính thức khác;
6.
Phải là cử tri đủ điều kiện, đã đăng ký tại Thành phố Grand Prairie và là cử tri đã đăng ký ở Texas trong
mười hai tháng qua.
Thời hạn Nộp Đơn đăng ký
Đơn xin một vị trí trong lá phiếu được cấp tại Văn phòng Thư ký Thành phố và thời hạn nộp đơn tới văn phòng là
từ ngày 15 tháng 1 năm 2020 đến ngày 14 tháng 2 năm 2020.
Các ứng cử viên cho vị trí thị trưởng sẽ phải trả một khoản phí đăng ký là 100 đô la hoặc có thể nộp đơn kiến nghị.
Các kiến nghị cho cả ứng cử viên thị trưởng và thành viên hội đồng thành phố sẽ phải có chữ ký của cử tri đã đăng
ký trong Thành phố Grand Prairie với tổng số là ½% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử Thị trưởng cuối cùng trong
quận của thành viên hội đồng.

Số chữ ký kiến nghị cần thiết cho cuộc bầu cử ngày 2 tháng 5 năm 2020:
Quận 1:

43

Quận 3:

33

Địa điểm 7, Theo thông lệ:

286

Đơn đăng ký cho Địa điểm A trên Lá phiếu bầu (https://www.gptx.org/Home/ShowDocument?id=18019)
Kiến nghị cho Địa điểm A trên Lá phiếu bầu (https://www.gptx.org/Home/ShowDocument?id=18023)
Bổ nhiệm Thủ quỹ của Chiến dịch - Mẫu CTA (https://www.gptx.org/Home/ShowDocument?id=18021)
Các địa điểm bỏ phiếu sẽ được đăng lên trang web này ngay khi được quyết định. Thông tin bầu cử cũng có trên các
trang web bầu cử quận Dallas và quận Tarrant tại:
https://www.dallascountyvotes.org/
https://www.tarrantcounty.com/en/elections.html
Để biết thêm thông tin:
Thành phố Grand Prairie
Cathy DiMaggio, Thư ký Thành phố
P.O. Box 534045
Grand Prairie, TX 75053-4045
ĐT: 972-237-8035
Email: cdimaggi@gptx.org

