
NOTICE OF GENERAL ELECTION FOR COPPELL ISD 
 (AVISO DE ELECCIONES GENERALES EN EL COPPELL ISD) 

(THÔNG BÁO VỀ TỔNG TUYỂN CỬ CHO COPPELL ISD) 
 

To the registered voters of the Coppell Independent School District: 
(A los votantes registrados del Distrito Escolar Independiente de Coppell:) 
(Gửi các cử tri đã đăng ký của Học khu Coppell Independent): 

 
Notice is hereby given that the vote centers and polling places listed below will be open from 7:00 a.m. to 7:00 p.m., on May 6, 2023 for 
voting in a general election to elect two members to the Board of Trustees, one for Place 4 and one for Place 5. 
 (Por medio del presente se da aviso que los centros de votación y las casillas electorales citadas abajo, permanecerán abiertas desde las 
7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. del 6 de mayo de 2023, para votar en elecciones generales a fin de elegir a dos miembros para la Junta de 
Síndicos, uno para el Lugar 4 y uno para Lugar 5). 
(Xin thông báo nơi đây là các trung tâm bỏ phiếu và địa điểm bỏ phiếu được liệt kê dưới đây sẽ mở cửa từ 7:00 sáng đến 7:00 tối, 
vào ngày 6 tháng 5 năm 2023 để bỏ phiếu trong một cuộc tổng tuyển cử bầu hai thành viên vào Ban Quản trị, một cho Vị trí 4, và 
một cho Vị trí 5.) 
 
 
All eligible registered voters in Dallas County, Texas, may vote at any of the Early Voting Locations. 
(Todos los votantes elegibles registrados en el Condado de Dallas, Texas, pueden votar en cualquiera de los siguientes 
locales de Votación Anticipada.) 
(Tất cả các cử tri đã đăng ký đủ điều kiện ở Quận Dallas, Texas, có thể bỏ phiếu tại bất kỳ Địa điểm Bỏ phiếu Sớm nào được 
liệt kê dưới đây.) 
 
Applications for ballot by mail shall be mailed to:  

Michael Scarpello, Joint Election Early Voting Clerk 
1520 Round Table Dr., Dallas, Texas 75247 
Email to: evapplications@dallascounty.org  

 
The Early Voting Clerk’s phone number is (469) 627-8683, e-mail address is dallascountyvotes@dallascounty.org, and website 
is https://www.dallascountyvotes.org/. Application for ballot by mail (ABBMs) and Federal Post Card Applications (FPCAs) 
must be received no later than the close of business on Tuesday, April 25, 2023 
 
Las solicitudes de boletas electorales por correo se deben enviar por correo a:  

Michael Scarpello, Secretario de Votación Anticipada de Elecciones Conjuntas 
1520 Round Table Dr., Dallas, Texas 75247 
Correo electrónico: evapplications@dallascounty.org 

El número telefónico del Secretario de Votación Anticipada es (469) 627-8683, la dirección de correo electrónico es 
dallascountyvotes@dallascounty.org y el sitio web es https://www.dallascountyvotes.org/. Las solicitudes de boletas por 
correo (ABBMs por sus siglas en inglés) y las solicitudes de Inscripción del Votante y de Boleta de Voto en Ausencia (FPCAs 
por sus siglas en inglés) deben recibirse antes del final de la jornada laboral, el martes 25 de abril de 2023 
 
Đơn xin bỏ phiếu qua đường bưu điện sẽ được gửi đến:  

Michael Scarpello, Thư Ký Bỏ Phiếu Sớm của cuộc Bầu Cử Chung 
1520 Round Table Dr., Dallas, Texas 75247 
Email tới: evapplications@dallascounty.org  
 

Số điện thoại của Thư ký Bầu cử Sớm là (469) 627-8683, địa chỉ e-mail là dallascountyvotes@dallascounty.org, và trang web 
là https://www.dallascountyvotes.org/. Đơn xin bỏ phiếu qua đường bưu điện (ABBMs) và Đơn Xin Bưu Thiếp Liên Bang 
(FPCAs -Federal Post Card Applications) phải được nhận không muộn hơn ngày kết thúc làm việc vào Thứ Ba, ngày 25 tháng 
4, 2023 
 
Early Voting - Dates, Times and Locations:  
Votación Anticipada - fechas, horario y lugares:  
(Bỏ phiếu sớm - Ngày, Giờ và Địa điểm): 
 
The main early voting site in Dallas County is: 
Elections Training/Warehouse  
1460 Round Table Drive  
Dallas, Texas 75247 
El sitio principal de votación anticipada en el Condado de Dallas es: 
Elections Training/Warehouse (Sala de entrenamiento/almacén) 
1460 Round Table Drive  
Dallas, Texas 75247   
Địa điểm bỏ phiếu sớm chính ở Quận Dallas là: 
Elections Training/Warehouse (Đào Tạo Về Bầu Cử/Nhà Kho)  
1460 Round Table Drive  
Dallas, Texas 75247 
 
Early voting will also be held at the following location (among the other early voting locations): 
La votación anticipada también se realizará en las siguientes ubicaciones (entre otros locales de votación anticipada:) 
Bỏ phiếu sớm cũng sẽ được tổ chức tại địa điểm sau (trong số các địa điểm bỏ phiếu sớm khác): 
Coppell Town Center (Atrium)       
255 E. Parkway Blvd.        
Coppell, TX 75019  
 
Please visit www.dallascountyvotes.org for a list of all Dallas County Early Voting Locations. Early voting shall be held at branch 
early voting locations as designated by the Dallas County Elections Department (This election is being conducted as a joint election 
with other participating entities under contract with the Dallas County Elections Administrator. The voting locations are subject to 
change, based on participating entities, and if so directed by the Dallas County Elections Administrator.)  
Sírvase visitar el sitio web www.dallascountyvotes.org para obtener una lista de los Sitios de Votación Anticipada en el 
Condado de Dallas. La votación anticipada se llevará a cabo en los sitios de votación anticipada filiales según lo señalado por el 
Departamento de Elecciones del Condado de Dallas (Estas elecciones se están llevando a cabo como elecciones conjuntas con otras 
entidades participantes con arreglo a convenio con el Administrador de Elecciones del Condado de Dallas. Los sitios de votación están 
sujetos a cambio, dependiendo de las entidades participantes, y si así lo manda el Administrador de Elecciones del Condado de 
Dallas). 
Vui lòng truy cập www.dallascountyvotes.org để biết danh sách tất cả các Địa Điểm Bỏ Phiếu Sớm của Quận Dallas. Bỏ phiếu 
sớm sẽ được tổ chức tại các địa điểm bỏ phiếu sớm chi nhánh do Phòng Bầu Cử Quận Dallas chỉ định (Cuộc bầu cử này đang được 
tiến hành như một cuộc bầu cử chung với các tổ chức tham gia khác theo hợp đồng với Quản Trị Viên Bầu Cử Quận Dallas. Các địa 
điểm bỏ phiếu có thể thay đổi, dựa trên các tổ chức tham gia và nếu được chỉ đạo bởi Quản Trị Viên Bầu Cử Quận Dallas.)  
 
The dates and times for early voting by personal appearance are as follows:  
Las fechas y horarios para la votación anticipada por comparecencia personal son los siguientes: 
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Ngày và giờ bỏ phiếu sớm trực tiếp cá nhân như sau:  
        

April 24 - 28, 2023 
Del 24 al 28 de abril de 2023 
24-28 tháng 4, 2023 

Monday - Friday 
Lunes a viernes 
Thứ hai - thứ Sáu 

8:00 a.m.- 5:00 p.m. 

April 29, 2023 
29 de abril de 2023 
29 tháng 4, 2023 

Saturday 
Sábado 
Thứ bảy 

8:00 a.m. - 5:00 p.m. 

April 30, 2023 
30 de abril de 2023 
30 tháng 4, 2023                    

Sunday  
Domingo 
Chủ nhật  

12:00 p.m. - 6:00 p.m. 

May 01 - 02, 2023                                             
01 y 02 mayo de 2023                                        
01 - 02 tháng 5, 2023              

Monday & Tuesday  
Lunes y martes 
Thứ hai & thứ ba  

7:00 a.m. - 7:00 p.m. 

 
ELECTION DAY LOCATIONS OF VOTE CENTERS  
UBICACIÓN DE LOS CENTROS DE VOTACIÓN EL DÍA DE LAS ELECCIONES 
(ĐỊA ĐIỂM NGÀY BẦU CỬ CỦA CÁC TRUNG TÂM BẦU CỬ)     
 
Saturday, May 6, 2023       7:00 AM   -   7:00 PM 
Sábado, 6 de mayo de 2023 
(Thứ bảy, ngày 6 tháng 5 năm 2023)        
 
On Election Day, all eligible registered voters in Dallas County, Texas, may vote at any of the Vote Centers located within 
Dallas County. FOR A LIST OF ALL DALLAS COUNTY VOTE CENTER LOCATIONS PLEASE VISIT 
https://www.dallascountyvotes.org/.  
 
El día de las elecciones, todos los votantes elegibles registrados en el Condado de Dallas, Texas, pueden votar en cualquiera 
de los Centros de Votación ubicados en el Condado de Dallas. SI DESEA OBTENER UNA LISTA DE TODOS LOS CENTROS 
DE VOTACIÓN UBICADOS EN EL CONDADO DE DALLAS, PUEDE VISITAR https://www.dallascountyvotes.org/.   
 
(Vào ngày Bầu Cử, các cử tri đã đăng ký đủ điều kiện ở Quận Dallas, Texas, có thể bỏ phiếu tại bất kỳ Trung tâm Bỏ phiếunào 
tọa lạc trong phạm vi Quận Dallas. . ĐỂ CÓ MỘT DANH SÁCH TẤT CẢ CÁC ĐỊA ĐIỂM TRUNG TÂM BỎ PHIẾU QUẬN DALLAS, 
VUI LÒNG TRUY CẬP https://www.dallascountyvotes.org/.) 
 
The locations of the Election Day Vote Centers located within Coppell ISD are as follows:  
(Las ubicaciones de los Centros de Votación el Día de las Elecciones dentro del Coppell ISD son las siguientes:) 
(Các địa điểm của Trung Tâm Bỏ Phiếu Ngày Bầu Cử nằm trong Coppell ISD như sau:) 
 
VC# Name/Nombre/Tên Location/Lugar/ 

Địa điểm 
Address/Dirección/ 

Địa chỉ 
City/Ciudad/Thành Phố Zip/CP/ 

Mã Zip 
 

VC206 WILSON ELEM SCHOOL GYM 200 S COPPELL RD COPPELL 75019 

VC207 MOCKINGBIRD ELEM SCHOOL  GYM 300 MOCKINGBIRD LN COPPELL 75019 

VC208 COPPELL TOWN CENTER ATRIUM 255 E PARKWAY BLVD COPPELL 75019 

VC209 LAKESIDE ELEM SCHOOL  GYM 1100 VILLAGE PKWY  COPPELL 75019 

VC210 COTTONWOOD CREEK ELEM SCHOOL GYM 615 MINYARD DR COPPELL 75019 

 
For more information regarding Coppell ISD elections visit www.coppellisd.com/page/8719  
Para más información sobre las elecciones que se llevarán a cabo en el Coppell ISD, visite: www.coppellisd.com/page/8719 
(Để có thêm thông tin về các cuộc bầu cử Coppell ISD hãy truy cập www.coppellisd.com/page/8719)    
 
       
Issued this the 6th day of April 2023        
(Emitido el 6 de abril de 2023)    
(Ban hành ngày 6 tháng Tư năm 2023)      

David Caviness, Board of Trustees, Coppell ISD 
Signature of Presiding Officer (Firma del official que preside)  

     (Chữ Ký của Viên Chức Chủ Tọa)   
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