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Síndicos, o su representante designado, pueden hacer que se publique el aviso de esta elección en 
ciertos otros lugares que considere necesario y aconsejable.  

Por la presente, se autoriza e instruye al Presidente y a la Secretaria de la Junta de Síndicos, en 
nombre de la Junta de Síndicos, a atender todos y cada uno de los aspectos legales y necesarios 
en conexión con la celebración de la elección y a dar curso a la intención y el propósito de esta 
Orden, incluso tener todos los materiales electorales (es decir, esta Orden, el aviso de elección, to-
dos los materiales de votación anticipada y formas que los votantes puedan tener que firmar) im-
presos en inglés, español, chino y vietnamita o traducciones al español, chino y vietnamita de los 
mismos se pondrán a disposición en las circunstancias permitidas y la manera requerida por ley.  

Emitido a los 22 días del mes de agosto de 2022.

_/firma/ Greg Schulte__ _/firma/ Ashley Vann__
Greg Schulte, Presidente Ashley Vann, Secretaria
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KKaattyy 獨獨立立學學區區  

選選民民准准許許稅稅率率選選舉舉命命令令  
  
鑑鑑於於，Texas州教育局已通知 Katy獨立學區（下稱「本區」），本區 2022納稅年度的維護

和運營（下稱「M&O」）最高壓縮稅率將從 2021納稅年度的 96.17美分下調 4.69美分，即

2022納稅年度稅率為 91.48 美分；以及  

 

鑑鑑於於，本區利息和償債基金（下稱「I&S」）（用於償付本區選民批准之債務的利息和本

金）的 2022納稅年度稅率將與 2021納稅年度相同，即 39 美分；以及  

 

鑑鑑於於，本區總稅率已從 2018 納稅年度的 1.5166 美元降至 2021 納稅年度的 1.3517 美元，

降幅為 16.49 美分；以及    

 

鑑鑑於於，本區理事會已確定有必要在 2022 納稅年度保持與 2021 納稅年度相同的 M&O 稅率、

I&S 稅率和總稅率，以便為本區 2022-2023 學年預算提供資金支持，藉此滿足本區學生教

育需求，並使本區在教職員工的薪酬和福利方面保持競爭力；以及 

 

鑑鑑於於，在 2022年 8月 22日依法給予適當通知的理事會會議上，理事會批准了 2022納稅年

度的 M&O 稅率（96.17 美分）、I&S 稅率（39 美分）以及總稅率（1.3517 美元），這些稅

率與 2021納稅年度的實際 M&O稅率、I&S稅率及總稅率相同；以及  

 

鑑鑑於於，依照 Texas 州稅法第 26.08 節的規定，理事會還下令於 2022 年 11 月 8 日舉行一項

選民准許稅率特別選舉，以確定是否批准由本區理事會採納的稅率。 

 

故故此此，，本本區區理理事事會會現現命命令令如如下下：：  

 

另外還應於 2022年 11月 8日上午 7:00至晚上 7:00，在由本命令指定的投票所舉行一項選

民准許稅率選舉，籍此對以下提案作出贊同或反對表決： 

 

「批准本年度在 Katy獨立學區徵收 1.3517 美元的從價稅率，該稅率將導

致本區本年度的維護與運營稅收入比上一年增加 8.19%，即提高了 0.0469

美元。」 

 

上述選舉應由 Fort Bend縣、Harris縣及 Waller縣負責管理並與之聯合

舉行。特此任命並確認所有選舉法官、候補法官、書記官、提前投票選票

委員會成員、中央計票站官員，以及由 Fort Bend縣、Harris縣及 Waller

縣指定在本命令所涵蓋的投票區內舉行選舉的其他人員。 

 

選民可於選舉日前往本區範圍內被 Fort Bend縣、Harris縣及 Waller縣指定為投票地點的

地方投票（附件 A）。 

 

如需提前投票，選民可於親自出席提前投票的時間和日期（附件 B），前往本區範圍內被

Fort Bend縣、Harris縣及 Waller縣指定為投票地點的地方投票。  

 

郵遞選票申請（下稱「ABBM」）應在 2022年 10月 28日辦公結束（下午 5:00）前寄達。申

請應郵寄至： 

 

 FORT BEND縣 
 Election Administrator’s Office 
 4520 Reading Road, Suite A-400 
 Rosenberg, Texas 77471 

281-341-8670 
vote@fortbendcountytx.gov 
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 HARRIS縣 
 Election Administrator’s Office  
 1001 Preston  
 Houston, Texas 77002 
 713-755-6965 
 voters@harrisvotes.com 
 

 WALLER縣 
 Election Administrator’s Office  
 816 Wilkins Street 
 Hempstead, Texas 77445 
 979-826-7643 
 vote@wallercounty.us 
 

申請表必須在 2022 年 10 月 28 日下午 5:00 前由提前投票書記官收妥。此外，若通過傳真

或電子郵件發送了郵遞選票申請(ABBM)，或通過傳真發送了聯邦明信片申請表(FPCA)，申

請人須以郵寄方式將申請表原件呈交至提前投票書記官，書記官收到申請表原件的時間不

應晚於收到電郵或傳真寄出的 ABBM或傳真寄出的 FPCA後的四(4)個工作日。如果提前投票

書記官未在此截止期限前收到 ABBM或 FPCA原件，則電郵或傳真寄出的 ABBM或傳真寄出的

FPCA將視為不完整，書記官將無法向申請人寄發選票。 

 

依照 Texas 州選舉法第 63.0013 節，個人如有嚴重影響其移動能力的行動不便問題，選舉

官員可給予投票次序優先權。對於為行動不便者提供協助的人士，在個人要求下，也可給

予投票優先權。可能讓您有資格獲得投票次序優先權的殘疾和疾病包括：瘫痪，肺部疾病，

使用便攜式氧氣，心臟缺陷，因關節炎、神經系統疾病或骨科疾病而導致行走能力嚴重受

限，須坐輪椅，關節炎，足部疾病，在不休息的狀態下無法行走 200 英尺，或使用支具、

拐杖、腋杖或其他輔助器具。    

 

理事會應在以下日期前（以較遲者為準）審核選票報告並宣布選舉結果：(1) 選舉日後第

三(3)天（2022年 11月 11日）；(2) 提前投票選票委員會已確認並計算所有臨時選票的日

期——若選舉中投下臨時選票；或 (3) 從美國以外的地址及時收到的所有選票被計算的日

期——若選舉中應以郵寄方式投票的選票被提供給了美國境外的人士。理事會應在選舉日

後第十四(14)天（2022年 11 月 22日）前審核選票報告並宣布選舉結果。 

 

理事會主席或其指定人士應安排張貼選舉通知，大體陳述本命令的內容、上述選舉的時間

和地點、開放投票的場所，以及依法須在選舉通知中說明的所有其他事項。選舉通知的編

製應符合 Texas 州選舉法（修訂版）、Texas 州教育法以及任何其他適用的州或聯邦法律

之規定。上述通知應在本區廣泛發行的報紙上刊登至少一次，刊登時間不早於上述選舉之

日前的三十（30）日（2022 年 10 月 9 日），不晚於上述選舉之日前的十（10）日（2022

年 10 月 29 日）；並且上述通知應張貼於本區用於張貼教育委員會會議通知的公告欄上及

本區網站上，張貼時間不晚於選舉之日前的第 21日（2022年 10月 18日），且始終張貼於

上述公告欄直至選舉日。選舉通知亦應發布在本區網站上。此外，理事會主席或其指定人

士應向 Fort Bend縣、Harris縣及 Waller縣行政書記官提供上述選舉的通知，且通知時間

不得晚於選舉前第 60天（2022年 9月 9日）。理事會主席或其指定人士可安排將本選舉通

知發布在其認為必要且適宜的其他場所。  

 

現授權並指示理事會主席及秘書長代表理事會，開展與舉行上述選舉有關的一切合法及必

要的行動，並貫徹本命令的意圖及目的，包括以英文、西班牙文、中文和越南文打印所有

選舉資料（即本命令、選舉通知、所有提前投票資料和可能要求選民簽字的表格）；應在

情況允許和根據法律要求的方式下提供西班牙文、中文和越南文翻譯。   

 

發布日期：2022年 8 月 22日。 

 

 

_/簽名/ Greg Schulte________   _/簽名/ Ashley Vann_________ 

Greg Schulte，主席    Ashley Vann，秘書長 
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KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP KATY 
LỆNH YÊU CẦU TỔ CHỨC CUỘC BẦU CỬ MỨC 

THUẾ DO CỬ TRI PHÊ DUYỆT 
 
XÉT THẤY RẰNG, Cơ Quan Giáo Dục Texas đã thông báo cho Khu Học Chánh Độc Lập Katy 
("Học Khu") rằng mức thuế suất tổng hợp tối đa của Học Khu cho bảo trì và điều hành hoạt động 
("M&O") cho năm thuế 2022 sẽ giảm thêm 4.69 xu, từ 96.17 xu cho năm thuế 2021 xuống còn 
91.48 xu cho năm thuế 2022; và  
 
XÉT THẤY RẰNG, mức thuế suất của Học Khu cho quỹ lãi suất và dự phòng ("I&S") để trả tiền 
lãi suất và vốn cho khoản nợ đã được các cử tri của Học Khu phê chuẩn sẽ vẫn giữ nguyên cho năm 
thuế 2022 như trong năm thuế 2021, ở mức 39 xu; và   
 
XÉT THẤY RẰNG, tổng mức thuế suất của Học Khu đã giảm từ $1.5166 cho năm thuế 2018 
xuống còn $1.3517 cho năm thuế 2021, tương đương mức giảm 16.49 xu; và     
 
XÉT THẤY RẰNG, Hội Đồng Quản Trị của Học Khu nhận định rằng cần phải duy trì mức thuế 
suất M&O, mức thuế suất I&S, và tổng mức thuế suất như cũ cho năm thuế 2022 như áp dụng cho 
năm thuế 2021, để cấp quỹ cho ngân sách của Học Khu cho năm học 2022-2023 để đáp ứng nhu 
cầu học tập của các học sinh trong Học Khu và cho phép Học Khu duy trì vị thế cạnh tranh về lương 
bổng và quyền lợi cho các giáo viên và các nhân viên khác của Học Khu; và  
 
XÉT THẤY RẰNG, tại một cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị, là cuộc họp đã được thông báo hợp 
thức theo luật vào ngày 22 tháng Tám, 2022, Hội Đồng Quản Trị đã phê chuẩn mức thuế suất M&O 
là 96.17 xu, mức thuế suất I&S là 39 xu, và tổng mức thuế suất là $1.3517 cho năm thuế 2022, 
tương đương với mức thuế suất M&O, I&S, và tổng mức thuế suất áp dụng cho năm thuế 2021; và   
 
XÉT THẤY RẰNG, chiếu theo Mục 26.08 của Bộ Luật Thuế Vụ Texas, Hội Đồng Quản Trị yêu 
cầu và ra lệnh tổ chức một cuộc bầu cử thuế suất do cử tri phê chuẩn đặc biệt vào ngày 8 tháng 
Mười một, 2022, để xác định có phê chuẩn mức thuế suất mà Hội Đồng Quản Trị của Học Khu đã 
thông qua hay không.  
 
VÌ VẬY, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA HỌC KHU RA LỆNH NHƯ SAU: 
 
Một cuộc bầu cử về mức thuế suất do cử tri phê chuẩn sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng Mười một, 2022, 
tại các địa điểm phòng phiếu quy định trong tài liệu này, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, để bỏ phiếu 
thuận hoặc chống kế hoạch đề nghị sau đây:  
 

Phê chuẩn khoản thuế giá trị tài sản là $1.3517 trong Khu Học Chánh Độc Lập 
Katy cho năm hiện tại, mức thuế này sẽ dẫn đến tăng 8.19% phần trăm doanh thu 
thuế hoạt động và bảo trì cho Học Khu cho năm hiện tại so với năm trước, có 
nghĩa là thêm $.0469.” 

 
Cuộc bầu cử này sẽ được điều hành và đồng tổ chức bởi các Quận Fort Bend, Quận Harris, và Quận 
Waller.  Tất cả các trưởng ban bầu cử, trưởng ban dự khuyết, thư ký, thành viên của ban bỏ phiếu 
sớm, viên chức của trạm kiểm phiếu trung tâm, và các nhân sự khác do Quận Fort Bend, Quận 
Harris, và Quận Waller chỉ định nhằm tiến hành các cuộc bầu cử này trong các phân khu bầu cử 
được nêu lên trong Lệnh này theo đây được bổ nhiệm và xác nhận. 

 
Vào ngày bầu cử, cử tri có thể bỏ phiếu tại một địa điểm nằm trong Học Khu mà Quận Fort Bend, 
Quận Harris, hoặc Quận Waller ấn định là địa điểm bỏ phiếu (Phụ Lục A). 

 
Để bỏ phiếu sớm, cử tri có thể bỏ phiếu tại một địa điểm nằm trong Học Khu mà Quận Fort Bend, 
Quận Harris, hoặc Quận Waller ấn định là địa điểm bỏ phiếu sớm và vào ngày giờ đích thân tới bỏ 
phiếu sớm (Phụ Lục B).  
 
Các đơn xin lá phiếu bầu bằng thư ("ABBM") vui lòng gửi qua thư bưu điện và phải nhận được trễ 
nhất là cuối giờ làm việc (5 giờ chiều)  Ngày 28 tháng Mười, 2022  Đơn xin vui lòng gửi qua thư 
bưu điện tới cho:  
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 QUẬN FORT BEND  
 Election Administrator’s Office 
 4520 Reading Road, Suite A-400 
 Rosenberg, Texas 77471 

281-341-8670 
vote@fortbendcountytx.gov 

 
 QUẬN HARRIS 
 Election Administrator’s Office  
 1001 Preston  
 Houston, Texas 77002 
 713-755-6965 
 voters@harrisvotes.com 
 
 QUẬN WALLER 
 Election Administrator’s Office  
 816 Wilkins Street 
 Hempstead, Texas 77445 
 979-826-7643 
 vote@wallercounty.us 
 
Đơn phải đến tay Thư Ký phụ trách Bỏ Phiếu Sớm trễ nhất là 5 giờ chiều ngày 28 tháng Mười, 
2022.  Ngoài ra, nếu đơn xin lá phiếu qua bưu điện (ABBM) được fax hoặc gửi qua bưu điện, hoặc 
nếu một đơn xin bưu chính liên bang (FPCA) được fax, thì đương đơn phải nộp mẫu đơn ban đầu 
cho Thư Ký Bỏ Phiếu Sớm bằng thư để Thư Ký nhận được bản gốc không muộn hơn ngày làm việc 
thứ tư (4th) sau khi nhận được bản ABBM hoặc fax được gửi qua email hoặc fax.  Nếu Thư Ký phụ 
trách Bỏ Phiếu Sớm không nhận được bản gốc của ABBM hoặc FPCA trước thời hạn chót này, thì 
ABBM qua email hoặc fax, hoặc bản FPCA được fax đến được tính là không đầy đủ, và Thư Ký 
không thể gửi lá phiếu cho đương đơn. 
 
Theo qui định của Mục 63.0013 của Bộ Luật Bầu Cử Texas, một viên chức bầu cử có thể ưu tiên 
thứ tự bỏ phiếu cho các cá nhân có vấn đề về vận động làm hạn chế đáng kể khả năng tự thân di 
chuyển của người đó. Người đi theo giúp đỡ cá nhân có vấn đề về vận động, theo yêu cầu của cá 
nhân đó, cũng có thể được ưu tiên thứ tự bỏ phiếu.  Những khuyết tật và các điều kiện cho phép 
nhận được sự ưu tiên thứ tự bỏ phiếu bao gồm bại liệt, bệnh phổi, sử dụng bình oxy di động, thiếu 
máu tim, giới hạn nghiêm trọng về khả năng đi bộ do tình trạng viêm khớp, thần kinh, hoặc điều 
kiện chỉnh hình, ngồi xe lăn, viêm khớp, chân khuyết tật, không có khả năng đi bộ 200 feet mà 
không dừng lại để nghỉ ngơi, hoặc sử dụng nẹp, gậy, nạng, hoặc các thiết bị hỗ trợ khác.    
 
Ban Quản Trị Học Khu sẽ kiểm phiếu và công bố kết quả sớm nhất là vào ngày sau cùng của các 
ngày sau: (1) ngày thứ ba (3) sau ngày bầu cử (11 tháng Mười một, 2022); (2) ngày mà ủy ban phụ 
trách bỏ phiếu sớm xác thực và đếm tất cả phiếu bầu có điều kiện, nếu phiếu bầu có điều kiện được 
bầu trong cuộc bầu cử; hoặc (3) ngày mà tất cả các lá phiếu bầu được gửi từ bên ngoài Hoa Kỳ được 
nhận và đếm kịp thời, nếu có cung cấp lá phiếu bầu qua thư trong cuộc bầu cử cho một người ở bên 
ngoài Hoa Kỳ.  Hội Đồng Quản Trị sẽ kiểm phiếu và công bố kết quả trễ nhất là vào ngày thứ mười 
bốn (14) sau ngày bầu cử (22 tháng Mười Một, 2022). 
 
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, hoặc người được ủy quyền, sẽ cho đăng/niêm yết Thông Báo Bầu 
Cử, ghi nội dung chủ yếu giống như trong Lệnh này, với các thông tin như thời gian và địa điểm tổ 
chức cuộc bầu cử đó, các địa điểm nơi phòng phiếu sẽ mở cửa, và tất cả các vấn đề khác bắt buộc 
phải ghi trong Thông Báo Bầu Cử theo luật.   Thông Báo Bầu Cử sẽ được soạn chiếu theo quy định 
của Bộ Luật Bầu Cử Texas, bản tu chính, Bộ Luật Giáo Dục Texas, bản tu chính, và bất kỳ điều 
luật hiện hành nào khác của liên bang hoặc tiểu bang.   Thông báo trên sẽ được đăng ít nhất một lần 
trong khoảng thời gian từ ba mươi (30) ngày (9 tháng Mười, 2022) đến mười ngày (29 tháng Mười, 
2022) trước ngày bầu cử trên một tờ báo phát hành rộng rãi trong Học Khu nói trên và được niêm 
yết trên bảng tin được sử dụng để niêm yết thông báo họp của Hội Đồng Giáo Dục và trang mạng 
của Học Khu trễ nhất là ngày thứ 21 (ngày 18 tháng Mười, 2022) trước cuộc bầu cử và được niêm 
yết liên tục cho tới hết ngày bầu cử.  Thông Báo Bầu Cử cũng sẽ được đăng trên trang mạng của 
Học Khu.  Ngoài ra, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, hoặc người được Chủ Tịch chỉ định, sẽ gửi 
thông báo về cuộc bầu cử này cho Thư Ký Quận Fort Bend, Quận Harris, và Quận Waller trễ nhất 
là ngày thứ 60 trước ngày tổ chức cuộc bầu cử (ngày 9 tháng Chín, 2022).  Chủ Tịch Hội Đồng 
Quản Trị, hoặc người được Chủ Tịch chỉ định, có thể cho niêm yết thông báo của cuộc bầu cử này 
tại các địa điểm khác mà người này cho là cần thiết và nên thực hiện.  
 


